Utbud av SPAX Nu
och Bevis Nu
från Sparbankerna
Teckningsperiod: 4-29 november 2019

Marknadsföringsmaterial

Placeringsalternativ utformade efter
rådande marknadsförutsättningar
Strukturerade produkter är en placeringsform som kan passa för investeringar
på kortare sikt eller med en längre placeringshorisont. Avkastningen är
knuten till olika marknader – till exempel ett geografiskt område – eller olika
tillgångsslag som aktier, räntor, krediter, råvaror eller valutor.
Det finns olika sorters strukturerade placeringar med
varierande risk och avkastningspotential. Våra strukturerade
produkter kan delas in i återbetalningsskyddade placeringar
respektive icke återbetalningsskyddade placeringar.

SPAX Nu – möjligheter till en begränsad risk
SPAX Nu är vårt namn på placeringar med återbetalningsskydd, en produktgrupp som kombinerar viss trygghet vid
nedgång med möjlighet vid uppgång. Du har potential till
avkastning samtidigt som du kan känna dig trygg även om
den underliggande marknaden skulle vika. Detta eftersom
Swedbank förbinder sig att betala tillbaka minst nominellt
belopp, reducerat med förvaltningsavgiften, på återbetalningsdagen. En placering i SPAX Nu innebär på så sätt ett
begränsat risktagande.

Bevis Nu – högre avkastningspotential och risk
Vi konstruerar olika typer av Bevis Nu, vilka passar skiftande
uppfattningar om framtida utveckling för underliggande
marknad. Bevis Nu kan, beroende på dess sammansättning,
ge avkastningspotential både vid uppåtgående, nedåtgående eller stillastående underliggande marknad. Bevis Nu kan
delvis ha ett skydd på nedsidan eller helt sakna återbetalningsskydd. Som kund riskerar du att förlora hela eller delar
av ditt investerade belopp. Som kompensation för denna risk
ges du möjlighet till högre avkastning vid uppgång för en del
Bevis Nu medan andra Bevis Nu exempelvis erbjuder avkastning även vid en sidledes eller svagt fallande marknad.

Olika konstruktioner ger olika förutsättningar
Vi skräddarsyr våra SPAX Nu och Bevis Nu utifrån det
aktuella marknadsläget och erbjuder vid varje tillfälle en rad
placeringsalternativ med olika risknivåer och avkastningspotential. För att du som kund ska hitta den produkt som
passar just dig har vi gett dem olika namn.

Produkt

Tecknas till nominellt belopp och ger bra avkastningspotential. Swedbank åtar sig att vid löptidens
utgång betala tillbaka minst nominellt belopp minus
förvaltningsavgift, oavsett marknadsutveckling.

MAX

MAX+

Tecknas till överkurs vilket ger placeringen ännu
bättre avkastningspotential än i BAS-alternativet.
Överkursen kan gå förlorad och är inte återbetalningsskyddad. Swedbank åtar sig att betala tillbaka
minst nominellt belopp minus förvaltningsavgift på
återbetalningsdagen, oavsett marknadsutveckling.

Bevis
Möjlighet till högre avkastning utan att du betalar
överkurs men i utbyte mot en högre risk jämfört med
SPAX Nu. Placeringen kan ha ett villkorat skydd på
nedsidan men saknar återbetalningsskydd.

Materialet i denna broschyr 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, Slutliga Villkor samt Produktblad på din
Sparbanks webbplats.

Teckningskurs

Deltagandegrad*

Löptid

SPAX Nu Tillväxtmarknad MAX

107 %

150 %

3 år

SPAX Nu Global hållbar BAS

100 %

50 %

5 år

SPAX Nu Global hållbar MAX

105 %

110 %

5 år

SPAX Nu Global hållbar MAX+

110 %

180 %

5 år

Bevis Nu Sverige terrass

100 %

175 %

5 år

*Deltagandegraden är indikativ och fastställs den 4 december 2019.
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BAS

Bolagsrapporterna gav
markanden viss ro
2019 har varit ett år som präglats av hopp och förtvivlan för de globala
börserna. I den positiva vågskålen har en till och från attraktiv värdering och
brist på alternativ drivit investerare in i aktiemarknaden. I den andra vågskålen
har vi haft tre orosmoment, Brexit, handelskonflikten mellan Kina och USA
och den svalnande konjunkturen, där de två senare delvis gått hand i hand.
Inbromsningen i den globala ekonomin har fått flera centralbanker att sänka
räntan och tala om att återigen uppta ytterligare stimulanser samtidigt som
aktiemarknaden till och från fått konjunkturfrossa och handlat ner cykliska
aktier och börser. Något som inte minst påverkat den svenska börsen och
cykliska aktier. Däremot kom den nyligen avslutade rapportsäsongen att
ge marknaden en viss trygghet i konjunkturoron. Framförallt cykliska bolag
levererade siffror som inte visade på någon kraftigt avtagande efterfrågan
och många av bolagen fick se sina aktier stiga ordentligt efter att ha
presenterat sina rapporter samtidigt som den svenska börsen hörde till de
börser som gick starkast under rapportsäsongen. Sammantaget kan det ses
som att rapporterna bekräftade vår bild av att det inte behöver vara så att
konjunkturen är på väg in i en ”klassisk lågkonjunktur” med kraftigt stigande
arbetslöshet mm utan att det snarare är en period med svag tillväxt som ligger
framför oss.
Av: Johannes Bjerner, Investeringsstrateg, Swedbank
Vår försiktigt positiva syn på aktier grundas inte i en
förhoppning på en stark tillväxt och hög vinsttillväxt. Våra
förväntningar ligger i en sidledes konjunkturutveckling som
ger grund för en potentiell men relativt sparsmakad vinsttillväxt. Något som i sig kanske inte låter så väldig spännande
och attraktivt för aktier men som i ett relativt perspektiv
kan komma att vara fullt tillräckligt för att lyfta aktiemarknaderna ytterligare. Detta då de attraktiva alternativen till
aktier till stor del lyser med sin frånvaro. Flera av de stora
centralbankerna har under andra halvan av året gått in i en
räntesänkningscykel vilket talar för att de låga räntorna är
här för att stanna under en överskådlig framtid. Den låga
räntan innebär dels att det kortsiktigt är svårare att fly från
aktier till räntor och dels att det långsiktigt finns stöd för en
högre generell aktievärdering. Något som vi menar kommer
att tala för aktier framöver även om man som investerare
måste vara medveten om att det sannolikt till och från kommer att vara en ganska stökig resa.
I en sådan marknad med stora rörelser så blir vikten av långsiktighet än viktigare. Något som har en stor påverkan när vi
letar efter investeringsförslag inom strukturerade produkter
samtidigt som de ska vara av en strukturellt intressant karaktär under tid framöver. Något som denna gång resulterat
i att vi riktar våra blickar mot tillväxtmarknader, hållbarhet
och ett terrassbevis för den svenska aktiemarknaden.

En investering i Bevis Nu Sverige terrass ger en exponering
mot ett brett svenskt index, bestående av 93 aktier, under
fem år och där deltagandegraden indikativt är på 175
procent. Samtidigt så får man i en potentiellt lite stökig
marknad ett skydd på nedsidan på indikativt 50 procent,
vilket får ses som positivt för den investerare som söker
hängslen i sin investering.
Ett ständigt växande fokus inom såväl investeringar som
andra områden är just hållbarhet. I det index som följs i
SPAX Nu Global hållbar finns precis som namnet antyder
bolag som medverkar till hållbarhet och företagen i index
bidrar till att FN:s 17 globala hållbarhetsmål uppnås. Bolagen återfinns inom många olika branscher och produkten
kommer i tre olika former; BAS, MAX och MAX+.
Tillväxtmarknader är en region som per definition bör
uppvisa god tillväxt över tid, även om det kommer att vara
svängigt på vägen. I SPAX Nu Tillväxtmarknad ges möjligheten att ta del av uppgången på dessa marknader samtidigt
som återbetalningsskyddet är värdefullt om den långsiktiga
tillväxttrenden har ett hack i kurvan om tre år när produkten
löper ut.
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Tillväxtmarknader
med hävstång och skydd
Tillväxtmarknader är ett långsiktigt intressant område enligt
Swedbanks investeringsstrateger. I placeringen SPAX Nu
Tillväxtmarknad erbjuder vi möjlighet att få hävstång vid uppgång
i kombination med återbetalningsskydd.
Inom tillväxtmarknaderna fångas många strukturella trender som är svåra att få exponering mot i samma
utsträckning på mer utvecklade marknader, t ex demografiska skiften, en större medelklass och ett högre beroende av privat konsumtion.
◊◊ Med SPAX Nu Tillväxtmarknad följer du ett brett tillväxtmarknadsindex. Bolagen i index ger en god diversifie-

ring mot olika länder, sektorer och företag inom tillväxtmarknadsregionerna.
Det finns som alltid vissa osäkerhetsfaktorer, däribland att flera tillväxtmarknadsländer befinner sig i strukturell
ekonomisk obalans och risken för sänkt global riskaptit i spåren av handelsdispyten mellan Kina och USA, samt en
fortsatt stark dollar.
◊◊ SPAX Nu Tillväxtmarknad har ett återbetalningsskydd, du vet redan vid

investeringstillfället vad du som lägst får tillbaka på återbetalningsdagen om
index faller.

Fråga din rådgivare om SPAX Nu Tillväxtmarknad!
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Exponering mot
tillväxtmarknader
med återbetalningsskydd

SPAX Nu Tillväxtmarknad
Swedbanks investeringsstrateger har en långsiktigt positiv syn på tillväxtmarknader. Placeringen ger en god diversifiering mot olika länder, sektorer
och bolag inom tillväxtmarknaderna via ett index. SPAX Nu Tillväxtmarknad är
återbetalningsskyddad och har en löptid på tre år.
Varför SPAX Nu Tillväxtmarknad?
Du tar del av möjlig börsuppgång i en region 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.
◊◊ Swedbank anser att rådande konjunktur och värdering
talar för aktier.
◊◊ Tillväxtmarknadsregionerna fångar dessutom flera strukturella trender.
◊◊ Index ger god diversifiering mot olika länder, sektorer och
bolag inom tillväxtmarknadsregionen.

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 på återbetalningsdagen utbetalas, oavsett marknadsutveckling.
◊◊ är medveten om att överkursen på sju procent kan gå
förlorad.

Tillväxtmarknad MAX

SPAX Nu
Löptid

3 år

Tillgångsslag

Aktier

Inriktning

Ett tillväxtmarknadsindex

Teckningskurs

107 %

Lägsta nominella belopp

10 000 kr

Deltagandegrad*

150 %

Benämning

SWEO747A

Förvaltningsavgift

1 % per år

Courtage

1,5 % på tecknat belopp

Valutarisk

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

Återbetalningskurs

97 % av nominellt belopp
plus eventuellt tilläggsbelopp

Återbetalningsdag

19 december 2022

Likvidreservering

3 december 2019 kl 07.00

*Deltagandegraden är indikativ, fastställs den 4 december 2019 och
kan som lägst bli 125 %.
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Placeringen följer utvecklingen i tillväxtmarknadsindexet
STOXX Emerging Markets Select 100 EUR Index. För mer
information om underliggande bolag, se produktbladet på
din Sparbanks webbplats.

110
100
90
80

Så fungerar placeringen
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 är en genomsnittsberäkning och sker en gång i månaden
under löptidens sista halvår. Oavsett index utveckling åtar
sig banken att utbetala minst nominellt belopp reducerat
med förvaltningavgiften på återbetalningsdagen.
Aktievärderingarna för tillväxtmarknader är generellt på
nivåer som väl kompenserar för riskerna.
Återbetalningsskydd, om marknaden faller utbetalas nominellt belopp minus avgift på återbetalningsdagen.
Osäkerhetsfaktorer som en potentiellt lägre global riskaptit,
en stark amerikansk dollar och volatila råvarupriser.
Finansiella/ekonomiska obalanser i en del tillväxtmarknadsländer samt politiska risker kan påverka aktiemarknaden.
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Underliggande marknad

2019

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?
1

2

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. För mer information se sid 13.
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Följ bolag som bidrar till
att FN:s globala mål
uppnås

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

100 %/105 %/110 %

Lägsta nominella belopp

SWEO747B/ SWEO747C/ SWEO747D

Förvaltningsavgift

1,5 % på tecknat belopp

Valutarisk

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

Återbetalningskurs
Återbetalningsdag
Likvidreservering

Konjunkturen kan ge stöd till globala aktier.
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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Underliggande marknad

Så fungerar placeringen
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 är en genomsnittsberäkning och sker en gång i månaden
under löptidens sista år. Oavsett index utveckling åtar sig
banken att utbetala minst nominellt belopp reducerat med
förvaltningavgiften på återbetalningsdagen.

1 % per år

Courtage

◊◊ 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+.

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.

50 %/110 %/180 %

Benämning

Placeringen passar dig som:

Underliggande marknad

10 000 kr

Deltagandegrad*

2019

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?
1

22

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. För mer information se sid 13.
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Placeringen medverkar

till att återskapa regnskog
Med en placering i hållbara SPAX Nu följer du enligt Swedbanks analytiker vad
som kan ses som framtidens företag. Bolag som arbetar medvetet med exempelvis sin klimatpåverkan har bättre förutsättningar att ge god avkastning över
tid än företag som inte gör det. För att konkret bidra till ett bättre klimat så
planteras dessutom minst ett träd för varje SPAX Nu Global hållbar du tecknar.
En investering i SPAX Nu Global hållbar innebär trädplantering i Sumatra i Indonesien
För varje 1 000 euro som investeras i SPAX Nu Global hållbar 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 och spelar en viktig roll för biologisk mångfald. 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.
Fråga din rådgivare om SPAX Nu Global hållbar!

Träd
planteras
när du tecknar
SPAX Nu Global
hållbar
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Varför ha Bevis Nu Sverige
terrass i portföljen?
Det finns flera skäl till varför Bevis Nu Sverige terrass kan passa i din portfölj.
Dels en hög hävstång, dels ett bra skydd om marknaden skulle falla och dels
en exponering mot ett brett svenskt aktieindex, SBXPI Index, OMX Stockholm
Benchmark Price Index.
Öka avkastningspotentialen med hävstång
Hävstången i placeringen innebär att värdeutvecklingen förstärks jämfört med underliggande marknads
utveckling. Du erhåller indikativt 1,75 gånger indexuppgången vid positiv marknadsutveckling.

500%
450%
400%
350%
300%
250%

Skydda placeringen vid marknadsnedgång
Riskbarriären för Beviset ligger på indikativt
50 procent vilket innebär att marknaden kan falla
med 50 procent innan investerat belopp påverkas av
nedgången.

200%
150%
100%
50%
0%

Riskbarriär 50 %

Historiskt sett har inte SBXPI Index sjunkit med mer
än 43,34 procent under en löpande femårsperiod om
man ser tillbaka till 1999*. Tack vare riskbarriären
hade du med andra ord aldrig förlorat mer än som
mest 6,5 procent* (courtage 1,5 procent och förvaltningsavgift 1 procent per år) med en investering i
Bevis Nu Sverige terrass.

Simulerad återbetalningskurs Terrassbevis 5år (ink avgift)
SBX Index, indexerat med värde 100% år 1999 januari
SBXPI Index, indexerat med värde 100% år 1999 januari

Grafen ovan visar de historiska simulerade utfallen (Bevisets
återbetalningskurs) justerat efter förvaltningsavgift, vid köp
av Bevis Nu Sverige terrass som behållits till förfall, dvs i fem
år. Köpen är gjorda i SEK från 1999 till 2014, med förfall mellan 2004 och 2019*. (Källa: Bloomberg)

*Historiskt material och historisk utveckling utgör ingen garanti eller prognos för framtida utfall.

Få samma exponering
som svenska indexfonder
Underliggande marknad
används som benchmark av
de flesta indexfonder med
exponering mot Svenska
börsen.
Med placeringen får du
exponering mot samma
bolag som en indexfond.
Skillnaden är att i Beviset
har du hävstång vid uppgång och ett rejält tilltaget
skydd vid nedgång.
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Bevis Nu Sverige terrass
Trots konjunkturavmattning finns det fortsatt potential för aktier. Placeringen
har fem års löptid och följer det breda OMX Stockholm Benchmark Price Index. Beviset ger indikativ 175 procent av uppgången i index och index kan falla
med indikativt hela 50 procent innan placeringen innebär en förlust.
Varför Bevis Nu Sverige terrass?
Du erhåller indikativt 1,75 gånger indexuppgången vid
positiv marknadsutveckling och ett skydd mot nedgångar
ned till indikativt -50 procent.
◊◊ Swedbank anser att de låga räntorna talar för aktier.
◊◊ Den grundläggande riskbilden har i stort varit oförändrad
under en längre period.
◊◊ Värderingen är attraktiv om en recession undviks.

Placeringen passar dig som:
◊◊
◊◊
◊◊
◊◊
◊◊

har en positiv syn på svenska aktiemarknaden
vill ha möjlighet till indikativt 175 procent av uppgången
önskar ett skydd ned till indikativt -50 procent
förstår placeringens möjligheter och begränsningar
kan bära en förlust i din investering

Underliggande marknad

Löptid

Faller underliggande marknad mer än indikativt 50 procent
medför placeringen en förlust.

100 %

Lägsta nominella belopp

10 000 kr

Deltagandegrad*

175 %

Riskbarriär*

50 % av startkurs

Återbetalningsskydd

Nej

Benämning

SWEB218

Förvaltningsavgift

1 % per år

Courtage

1,5 % på tecknat belopp

Valutarisk

Nej

Återbetalningsdag

16 december 2024

Likvidreservering

3 december 2019 kl 07.00

*Deltagandegrad samt riskbarriär är indikativa och fastställs den
4 december 2019. Deltagandegraden kan som lägst bli 150 % och
riskbarriären som högst 60 % av startkursen.

130

Sämre konjunkturutveckling kan ge sämre utsikter för
svenska aktiebolag och lägre aktiepriser.

Ett brett svenskt aktieindex

Teckningskurs

Så fungerar placeringen

Möjlighet till indikativt 1,75 gånger indexuppgången och ett
skydd mot nedgångar ned till indikativt -50 procent.

Aktier

Inriktning

150

Alltför pessimistiska konjunkturprognoser enligt Swedbanks
analytiker och fortsatt låga räntor kan ge stöd till svenska
aktier.

5 år

Tillgångsslag

Placeringen följer utvecklingen i det svenska indexet
OMX Stockholm Benchmark Price Index. För mer information
om index, se Produktbladet på din Sparbanks webbplats.

Avkastningen beräknas på nominellt belopp och beror dels
på aktieindex kursutveckling exklusive utdelningar och
dels på deltagandegraden som uttrycker hur stor del av
kursuppgången du har rätt till. Utvecklingen för aktieindex
motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde där
avläsning för slutvärdet görs på slutdagen. Om utvecklingen
är positiv kommer återbetalningsbeloppet att utgöras av
indikativt 175 procent av indexuppgången multiplicerat med
nominellt belopp plus nominellt belopp reducerat med avgiften. Om utvecklingen är negativ, mellan noll och indikativt
-50 procent, har placeringen ett skydd och återbetalningsbeloppet kommer att motsvara nominellt belopp reducerat
med förvaltningsavgiften. Skulle aktieindex på slutdagen
fallit mer än indikativt 50 procent jämfört med startdagen
kommer nominellt belopp att reduceras med motsvarande
index negativa utveckling och förvaltningsavgiften. Placeraren riskerar därmed att förlora delar av eller hela det
placerade beloppet.

Sverige terrass

Bevis Nu

110
90
70
2014

2015

2016

2017

2018

Underliggande marknad

2019

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?
1

2

Lägre risk

Emittent
Kreditbetyg

3

44

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. För mer information se sid 17.
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Exempel på resultat vid olika utfall
Beräkningarna är baserade på en investering på nominellt 10 000 kronor.
SPAX Nu Global hållbar MAX+

SPAX Nu Tillväxtmarknad MAX

Teckningskurs 110 %

Teckningskurs 107 %
Marknadsutveckling

Placerat belopp
inkl courtage

Återbetalat
belopp

Vinst /
Förlust

Årseff. avkastn.
inkl. courtage

Marknadsutveckling

Placerat belopp
inkl courtage

Återbetalat
belopp

Vinst /
Förlust

Årseff. avkastn.
inkl. courtage
12,7 %

60 %

10 861 kr

18 700 kr

72,2 %

19,9 %

60 %

11 165 kr

20 300 kr

81,8 %

40 %

10 861 kr

15 700 kr

44,6 %

13,1 %

40 %

11 165 kr

16 700 kr

49,6 %

8,4 %

20 %

10 861 kr

12 700 kr

16,9 %

5,4 %

20 %

11 165 kr

13 100 kr

17,3 %

3,2 %

0%

10 861 kr

9 700 kr

-10,7 %

-3,7 %

0%

11 165 kr

9 500 kr

-14,9 %

-3,2 %

-20 %

10 861 kr

9 700 kr

-10,7 %

-3,7 %

-20 %

11 165 kr

9 500 kr

-14,9 %

-3,2 %

Bevis Nu Sverige terrass

SPAX Nu Global hållbar BAS

Teckningskurs 100 %

Teckningskurs 100 %
Marknadsutveckling

Placerat belopp
inkl courtage

Återbetalat
belopp

Vinst /
Förlust

Årseff. avkastn.
inkl. courtage

Marknadsutveckling

Placerat belopp
inkl courtage

Återbetalat
belopp

Vinst /
Förlust

Årseff. avkastn.
inkl. courtage

60 %

10 150 kr

12 500 kr

23,2 %

4,3 %

75 %

10 150 kr

22 625 kr

122,9 %

17,4 %

40 %

10 150 kr

11 500 kr

13,3 %

2,5 %

50 %

10 150 kr

18 250 kr

79,8 %

12,4 %

20 %

10 150 kr

10 500 kr

3,4 %

0,7 %

25 %

10 150 kr

13 875 kr

36,7 %

6,5 %

0%

10 150 kr

9 500 kr

-6,4 %

-1,3 %

0%

10 150 kr

9 500 kr

-6,4 %

-1,3 %

-20 %

10 150 kr

9 500 kr

-6,4 %

-1,3 %

-25 %

10 150 kr

9 500 kr

-6,4 %

-1,3 %

-50 %

10 150 kr

9 500 kr

-6,4 %

-1,3 %

-51 %

10 150 kr

4 400 kr

-56,7 %

-15,4 %

-75 %

10 150 kr

2 000 kr

-80,3 %

-27,7 %

Teckningskurs 105 %
Marknadsutveckling

Placerat belopp
inkl courtage

Återbetalat
belopp

Vinst /
Förlust

Årseff. avkastn.
inkl. courtage

60 %

10 658 kr

16 100 kr

51,1 %

8,6 %

40 %

10 658 kr

13 900 kr

30,4 %

5,5 %

20 %

10 658 kr

11 700 kr

9,8 %

1,9 %

0%

10 658 kr

9 500 kr

-10,9 %

-2,3 %

-20 %

10 658 kr

9 500 kr

-10,9 %

-2,3 %

I PRIIPs Faktablad finns resultatscenarier där du kan jämföra
risk och potentiell avkastning med andra sparformer. Du hittar
Faktabladet på din Sparbanks webbplats.

SPAX Nu och Bevis Nu
i din portfölj
Banken tar löpande fram portföljer bestående av placeringar inom SPAX Nu
och Bevis Nu. Portföljerna vänder sig till investeraren som vill ta del av möjlig
uppgång i väldiversifierade placeringar, börspotential till en begränsad risk
och där lägsta återbetalningsbelopp är känt.
Portföljerna passar dig som
◊◊ Vill diversifiera din placering över tiden med olika löptider
◊◊ Vill ha en placering med spridning över olika regioner och branscher
◊◊ Önskar minska risken i din befintliga aktieportfölj eller öka potentialen i ditt räntesparande
◊◊ På förhand vill veta vilket lägsta belopp som på återbetalningsdagen utbetalas,
oavsett marknadsutveckling
◊◊ Förstår placeringens möjligheter och begränsningar och kan bära en förlust i din investering
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Fråga din
rådgivare om
aktuella
portföljer

Mervärden som avkastning
även i negativ marknad
Det finns olika skäl till varför ett Bevis kan passa som ett placeringsalternativ.
Flexibiliteten i produkterna kan fylla specifika, investeringsrelaterade luckor i din
portfölj. Som att ge möjlighet till en investering i alternativa tillgångsslag som
krediter och att ge avkastning även i en orolig och negativ marknad.
Öka avkastningspotentialen med Bevis
Bevis Nu är samlingsnamnet på en rad olika strukturerade produkter. Placeringar som beroende på sammansättningen kan ge avkastning både vid stigande, sidledes eller till och med fallande underliggande marknad. Placeringsformen kan ses som ett alternativ till aktier och möjliggör en diversifiering i sparaportföljen med exponering mot
tillgångslag och regioner som annars är svåra att komma åt eller kräver en stor kapitalinsats.
Placeringsformen erbjuds i olika riskklasser och har ibland komplexa egenskaper. Det är viktigt att du som investerare förstår vad du investerar i och att du frågar din rådgivare om produkten.
Några egenskaper hos Bevis
◊◊ Möjlighet till avkastning även under neutrala eller till och med negativa marknadsförhållanden
◊◊ Möjlighet att investera med hävstång vid uppgång
◊◊ Möjlighet att investera i aktuella teman kopplade till Swedbanks investeringsstrategi
◊◊ Access till ”exotiska” marknader och tillgångsslag kan ge ”entertainment value” till portföljen
◊◊ Ofta erbjuder även Bevisen ett visst skydd vid marknadsnedgång
Låter det intressant?
Vi erbjuder löpande olika typer av Bevis. Om det låter intressant, prata med din rådgivare!

Fråga din
rådgivare om
aktuella Bevis
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Bankens prismodell för
Strukturerade produkter
Sedan 2018 har vi en ny prismodell för Strukturerade produkter. Syftet är
transparens och tydlighet kring vad placeringen kostar och innebär att avgiften tas ut dagligen, i likhet med avgiftsuttaget för fonder.
Swedbank var först på marknaden bland storbankerna med
att införa den här typen av prismodell för Strukturerade
produkter. Ambitionen är att investeraren på ett
lättöverskådligt vis ska se vad placeringen verkligen kostar.
Traditionellt har avgiften för Strukturerade produkter
varit inkluderad i produktens pris och tagits ut i sin helhet
i form av ett arrangörsarvode i samband med köpet. Med
den prismodell vi använder är istället en förvaltningsavgift
fördelad över hela innehavstiden, i likhet med avgiftsuttaget
för fonder.

Vad kostar en Strukturerad produkt?
Kostnaden för en placering i en Strukturerad produkt består
av en förvaltningsavgift på maximalt 1 procent av nominellt
belopp per år samt ett courtage på maximalt 1,5 procent
av investerat belopp. Eftersom förvaltningsavgiften dras
dagligen innebär det att du endast betalar för den faktiska
innehavstiden om produkten säljs i förtid på andrahandsmarknaden.

SPAX Nu är återbetalningsskyddad
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.

Exempel – återbetalningsskydd
En SPAX Nu med en löptid på tre år och en årlig avgift
på 1 procent är återbetalningsskyddad till 97 procent av
nominellt belopp. Har du placerat nominellt 10 000 kronor
så får du på återbetalningsdagen tillbaka 9 700 kronor plus
eventuell avkastning. Det innebär att större delen av ditt
investerade belopp omfattas av ett återbetalningsskydd.
Detta återbetalningsskydd gäller förutsatt att placeringen
behålls till slutdagen.
*Definitionen av kapitalskydd innebär att 100 procent av nominellt belopp
återbetalas. I och med att förvaltningsavgiften dras från nominellt belopp
så betalas nominellt belopp reducerat med förvaltningsavgiften tillbaka på
återbetalningsdagen. Med andra ord har SPAX Nu inte kapitalskydd men
återbetalningsskydd.

Här hittar du mer information

I tabellen nedan och i Produktbladen för respektive
SPAX Nu och Bevis Nu beskrivs avgiften och övriga
villkor för den specifika produkten. Du finner Produktblad, Faktablad, Prospekt och Slutliga villkor på din
Sparbanks webbplats.

Exempel på total kostnad vid ett nominellt belopp på 10 000 kr
Produkt

Courtage kr

Förvaltningsavgift

Total kostnad

SPAX Nu Tillväxtmarknad MAX

Löptid Teckningskurs Courtage %
3 år

107 %

1,5 %

161 kr

300 kr

461 kr

SPAX Nu Global hållbar BAS

5 år

100 %

1,5 %

150 kr

500 kr

650 kr

SPAX Nu Global hållbar MAX

5 år

105 %

1,5 %

158 kr

500 kr

658 kr

SPAX Nu Global hållbar MAX+

5 år

110 %

1,5 %

165 kr

500 kr

665 kr

Bevis Nu Sverige terrass

5 år

100 %

1,5 %

150 kr

500 kr

650 kr

Courtaget beräknas på investerat belopp. Eventuell överkurs är inte återbetalningsskyddad. Maximal förvaltningsavgift beräknas som nominellt belopp x 1 %
x löptid. I PRIIPs Faktablad finns kostnadsscenarier för att kunna göra en jämförelse med andra sparformer. Du hittar Faktabladet på din Sparbanks webbplats.
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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.
SPAX Nu och Bevis Nu är Strukturerade placeringar emitterade av Swedbank. Det betyder att du som innehavare av
någon av dessa produkter har en kreditrisk på Swedbank.
Med kreditrisk menas att om Swedbank 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
Swedbanks kreditbetyg. Swedbank redovisar sitt kreditbetyg på bankens hemsida swedbank.com/investor-relations/
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 SPAX Nu 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.
Placerar du i ett Bevis Nu tar du en marknadsrisk. Eftersom
Bevis Nu saknar återbetalningsskydd så kan en nedgång i
den underliggande marknaden betyda att marknadskursen
sjunker i motsvarande grad, eller mer. Placeraren riskerar
därmed att förlora delar av eller hela det placerade beloppet.
Om du säljer din SPAX Nu eller ditt Bevis 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 på nästa sida.

ler 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 och Bevis 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 och Bevis Nu har dock en valutaexponering
utöver det tillgångsslag produkten är kopplad till, för dessa
produkter finns en valutarisk. Om en viss produkt är valutaskyddad kan du läsa i faktarutan för respektive placering.

Sammanfattande riskindikator
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning
om risknivån för respektive 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. Produkterna kan
ha en riskklass mellan 1 och 7, där 1 är den lägsta riskklassen och 7 den högsta. Den här klassificeringen tar två parametrar i beaktande: 1) marknadsrisken och 2) kreditrisken. I
anslutning till respektive produkt finns en riskindikation för
just den produkten. Risknivån är fastställd vid emissionens
genomförande och kan förändras under placeringens löptid.
Om Swedbank inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du
förlora hela din investering.

Exempel – Riskindikator
Risknivån är fastställd vid emissionens genomförande och
kan förändras under placeringens löptid.
Risknivå normalutfall – hur stor är risken i placeringen?
1

22

3

4

5

6

7

Likviditetsrisk
Under normala marknadsförhållanden erbjuder sig Swedbank att köpa din SPAX Nu eller Bevis 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 el-

Lägre risk

Emittent
Kreditbetyg

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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Vad påverkar värdet på
en Strukturerad produkt?
Värdet på din SPAX Nu eller ditt Bevis Nu är inte bara beroende av utvecklingen på den underliggande marknaden. Olika faktorer påverkar marknadskursen
för din placering under löptiden.
Värdet på din strukturerade placering är beroende av den
svenska och internationella ränteutvecklingen, utvecklingen
för underliggande tillgångsslag (till exempel aktieindex, en
aktiekorg eller motsvarande), eventuell deltagandegrad,
förväntade framtida svängningar i värdet på underliggande
tillgångsslag (den så kallade volatiliteten) samt återstående
löptid. Beroende på hur avkastningen beräknas påverkar
nämnda faktorer din placerings 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. En sämre likviditet i underliggande
tillgångsslag kan därför innebära att skillnaden mellan köp
och säljkurs för SPAX Nu eller Bevis Nu kan vara signifikant
större jämfört med andra placeringar. Läs mer om Likviditetsrisk på föregående sida.

Omplaceringsförslag
Swedbank bevakar alla SPAX Nu och Bevis Nu som har
emitterats och kommer ibland med omplaceringsförslag i
det fall en placering stigitit mycket i värde under löptidens
gång. Kontakta någon av Swedbanks eller Sparbankernas
rådgivare för mer information.

Förvaltningsavgift
Swedbank skapar och säljer, tillsammans med Sparbankerna,
SPAX Nu och Bevis Nu. Banken tar ut en ersättning i form av
en förvaltningsavgift motsvarande högst 1 procent av det
nominella beloppet per löptidsår. Avgiften dras dagligen från
det nominella beloppet. Summan ska täcka bankens kostnader för riskhantering, produktion och distribution, inklusive
bland annat licenskostnader, kostnader för anslutning till Euroclear Sweden, kostnader för lånets upptagande på reglerad
marknad, kostnader för provisioner till övriga distributörer
och upprätthållandet av en andrahandsmarknad.

Vad händer om jag vill sälja innan löptiden gått ut?
SPAX Nu och Bevis Nu är i första hand konstruerade för att
behållas till löptidens slut och dess villkor för återbetalning
gäller endast på slutdagen. Produkterna kan dock säljas även
under löptiden. Andrahandsmarknaden för SPAX Nu och
Bevis Nu bedrivs av Swedbank. Alla har rätt att handla med
produkterna på börsen men det är banken som ställer köpkurs och, när så är möjligt, även säljkurs. Swedbank beräknar
marknadskursen utifrån en rad olika faktorer. Marknadspriset kan under löptiden vara högre såväl som lägre än det
nominella beloppet. Observera att återbetalningsskyddet för
SPAX Nu endast gäller på förfallodagen.

Få svar på dina frågor
Eftersom Strukturerade placeringar kan ha olika konstruktioner och denna broschyr inte är en uttömmande redogörelse, uppmanar vi dig att läsa mer i våra produktblad samt
Swedbanks prospekt, PRIIPs Faktablad och Slutliga villkor
för aktuell produkt på din Sparbanks webbplats. Du kan
även ta kontakt med en rådgivare på ett av Swedbanks eller
Sparbankernas kontor eller ringa till telefonbanken.

Lär dig mer om SPAX Nu
SPAX Nu har en relativt låg risk men klassas som en komplicerad produkt och kan
vara lite utmanande att förstå. Därför har vi tagit fram en film om SPAX Nu där
produktens egenskaper förklaras.
Om du har en smartphone kan du se filmen via QR-koden intill. Filmen finns även på
din sparbanks webbplats.
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Ordlista
Aktiekorg
Underliggande tillgång som består av fler än en aktie. Andra
exempel på korgar är indexkorg, kreditkorg, råvarukorg, räntekorg
och valutakorg.
Barriär
En nivå i den underliggande tillgångens värde där
avkastningsberäkningen förändras.
Bevis Nu
En strukturerad placering där emittenten inte har åtagit sig att
återbetala minst nominellt belopp på återbetalningsdagen. En del av
det investerade beloppet kan dock ha en lägsta återbetalning.
Deltagandegrad
Anger hur stor del av utvecklingen i den underliggande
tillgången som investeraren får ta del av vid beräkning av
återbetalningsbeloppet.
Emissionsdag
Den dag som den strukturerade placeringen ges ut av Emittenten
och som normalt sett är den dag som placeringen registreras som ett
värdepapper i relevant clearingsystem.
Emissionskurs/Pris/Teckningskurs
Det pris i procent av nominellt belopp som investeraren betalar för
placeringen (exklusive courtage).
Emittent
Den som är utgivare av en strukturerad placering, upprättar
prospekt samt därmed är betalningsskyldig enligt den Strukturerade
Placeringens Slutliga Villkor
Förvaltningsavgift
Förvaltningsavgiften dras dagligen från det nominella beloppet
och ska bland annat täcka bankens kostnader för riskhantering,
produktion och distribution.
Genomsnittsberäkning
Startkursen eller slutkursen för den eller de underliggande tillgångarna beräknas ibland som ett genomsnitt av kurserna vid ett antal
förutbestämda tillfällen. Det betyder att värdet vid varje sådant
tillfälle påverkar den eller de underliggande tillgångarnas start- eller
slutkurs, vilken kan bli såväl högre som lägre än kursen på startdagen
eller slutdagen.
Kupong
En ränta eller annan avkastning som kan utbetalas vid ett eller flera
tillfällen under löptiden. Kupongen kan beräknas på olika sätt.
Likviddag/Betalningsdag
Den dag då betalningen för den strukturerade produkten ska
erläggas av investeraren.

Löptid
Används för att ange perioden mellan likviddag och
återbetalningsdag.
Nominellt belopp
Det belopp som en strukturerad produkt är utställt på.
Slutkurs/Slutindex
Den underliggande tillgångens värde på slutdagen, används
vid beräkning av avkastning. Ofta beräknas slutkursen med
genomsnittsberäkning.
Slutliga villkor
Dokument som innehåller de specifika villkoren för en strukturerad
produkt.
SPAX Nu
En strukturerad placering där emittenten har åtagit sig att
betala tillbaka minst det nominella beloppet reducerat med
förvaltningsavgiften på återbetalningsdagen.
Startkurs/Startindex
Den underliggande tillgångens värde på startdagen, används vi
beräkning av avkastning.
Strukturerad produkt
Samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av
utvecklingen i en eller flera underliggande tillgångar, exempelvis
aktier, valutor eller råvaror.
Tilläggsbelopp
Det belopp i en strukturerad produkt som läggs till nominellt belopp
vid betalning på återbetalningsdagen. Storleken på tilläggsbeloppet
bestäms bl a av utvecklingen i den underliggande tillgången och
storleken på deltagandegraden.
Underliggande tillgång
Den tillgång vars värdeförändring påverkar storleken på återbetalningsbeloppet i den strukturerade produkten.
Återbetalningsbelopp
Det belopp som investeraren är berättigad att erhålla på återbetalningsdagen.
Överkurs
Det belopp som erläggs av investeraren utöver det nominella
beloppet i vissa emissioner av strukturerade produkter för att erhålla
bättre avkastningsmöjligheter. Detta belopp kan gå helt förlorat
beroende på utvecklingen i den eller de underliggande tillgångarna.
Överkurs utrycks ofta som en procentsats relaterad till nominellt
belopp.

Ordlistan innehåller ett urval ur den ordlista som publiceras av branschorganisationen Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) .
Den fullständiga listan finns tillgänglig på SPIS hemsida www.strukturerade.se
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Så fungerar SPAX Nu och Bevis Nu
Strukturerade produkter är en placeringsform som passar dig som vill
investera på kort eller lång sikt. Det finns olika sorters Strukturerade
produkter med varierande risk och avkastningspotential. SPAX Nu har låg risk
och är återbetalningsskyddad medan Bevis Nu kan ha större potential och
högre risk. Avkastningen i dessa produkter är knutna till olika tillgångsslag
som aktier, räntor, valutor och råvaror eller olika sektorer och geografiska
områden.
SPAX Nu BAS, MAX och MAX+
Vilken SPAX Nu du än väljer får du både trygghet vid nedgång och möjligheter vid uppgång. Allt i samma placering.
Trygghetsdelen säkerställer lägsta återbetalningsbelopp och det är i den marknadsrelaterade delen som avkastningsmöjligheterna finns.
Vid positiv marknadsutveckling:

Vid negativ marknadsutveckling:

◊◊ Avkastningen beräknas på nominellt belopp och beror på
den marknadsrelaterade delens utveckling.
◊◊ Deltagandegraden bestämmer hur stor del av utvecklingen du får del av.
◊◊ Återbetalningsbeloppet blir nominellt belopp minskat med
avgiften* plus avkastningen från den marknadsrelaterade
delen.

◊◊ Du känner redan från början till lägsta återbetalningsbelopp vid en eventuell negativ marknadsutveckling.
På återbetalningsdagen får du tillbaka nominellt belopp
justerat med avgiften*.

SPAX Nu BAS

SPAX Nu MAX & SPAX Nu MAX+
Om marknaden går upp
Om marknaden går upp

Marknadsrelaterad del
Förvaltningsavgift

Marknadsrelaterad del

100 % av
nominellt
belopp

Förvaltningsavgift

Marknadsrelaterad del

Trygghetsdel

Trygghetsdel

Trygghetsdel

Trygghetsdel

Startdag

Återbetalningsdag

Startdag

Återbetalningsdag

Bevis Nu
I Bevis Nu kan möjligheterna vara större. Bevis Nu kan utifrån marknadstro skapas så att placeringen ger möjlighet till avkastning i både uppåtgående, nedåtgående eller sidledes marknad. Produkterna saknar det återbetalningsskydd som SPAX Nu har,
men du kan i gengäld få högre potential tack vare att den marknadsrelaterade delen är större. Skulle marknaden utvecklas i fel
riktning så kan Bevis Nu minska i värde. Risken i Bevis Nu är därför större än i SPAX Nu.
Läs mer om respektive SPAX Nu och Bevis Nu i produktinformationen som finns på din Sparbanks webbplats
*Förvaltningsavgiften för SPAX Nu och Bevis Nu är maximalt 1 procent per löptidsår. Läs mer om bankens avgiftsmodell för Strukturerade produkter på
sidan 12 i broschyren.
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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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100 % av
nominellt
belopp

Marknadsrelaterad del

