
Liikkeeseenlaskija: Barclays Bank PLC. Tarjouksen tekijä ja joukkovelkakirjalainan (”lainan”) jälleenmyyjä:  
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BRIC KUPONKI 2018
INDEKSI- JA ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

MERKINTÄAIKA: 29.8.–20.9.2013

 

Vähimmäissijoitus 20 000 euroa

Merkintähinta 100 %

Pääomaturva Ei pääomaturvaa

Alustava kiinteä puolivuosittainen kuponki 4,5 % 

Sijoitusaika 6 kuukautta – 5 vuotta



BRIC KUPONKI 2018 
Sijoitus Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan osakemarkkinoille 

1 Lopullinen kuponki vahvistetaan viimeistään 24.9.2013 vähintään tasolle 3,5 % (n. 7 % p.a.).
2 Nimellispääoman ehdolliseen takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä

Pääomaturvaamaton laina, jon-
ka tuotto on sidottu BRIC-maiden 
(Brasilian, Venäjän, Intian ja Kii-
nan) osakemarkkinoiden kehityk-
seen. Sijoitusaika on enintään 5 
vuotta.

Lainan kohde-etuudet ovat osa-
keindeksit Russian Depositary 
(EUR) Index ja Hang Seng China 
Enterprises Index sekä pörssino-
teeratut rahastot (ETF - Exchange 
Traded Fund)  iShares MSCI Bra-
zil Capped ETF ja WisdomTree In-
dia Earnings Fund.

Sijoittajalle maksetaan puolivuo-
sittain kiinteä alustavasti 4,5 %:n 
(noin 9,0 % p.a) kuponki1, mikä-
li kaikki kohde-etuudet ovat puo-
livuosittaisena tarkastelupäivänä 
vähintään 60 % alkuarvoistaan. 

Laina lunastetaan ennenaikaisesti 
takaisin ja sijoittajalle maksetaan 
100 % sijoitetusta nimellispää-
omasta2, mikäli kaikki kohde-
etuudet ovat puolivuosittaisena 
tarkastelupäivänä vähintään 100 
% alkuarvoistaan.

TUOTE LYHYESTI RISKITEKIJÖITÄ

BRIC-mailla on hyvät edellytykset 
länsimaita nopeampaan talouskas-
vuun lähitulevaisuudessa.

Kuponki parantaa sijoituksen tuot-
to-odotuksia sivuttain liikkuvassa 
ja lievästi laskevassa markkinassa: 
kuponki maksetaan, vaikka kohde-
etuudet kehittyisivät negatiivisesti-
kin, kunhan heikoimmin kehittynyt 
kohde-etuus ei ole alle 60 % al-
kuarvostaan (eli laskenut yli 40 % 
alkuarvostaan) puolivuosittaisena 
tarkastelupäivänä.

Laina voidaan lunastaa ennenai-
kaisesti takaisin jo ensimmäisen 
puolen vuoden kuluttua ja tämän 
jälkeen puolen vuoden välein.

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, jo-
ten sijoittaja voi kohde-etuuksi-
en epäedullisen arvonkehityksen 
johdosta menettää sijoitetun pää-
oman osittain tai jopa kokonaan. 
Sijoitettuun pääomaan kohdistuu 
tappiota, mikäli ennenaikaista lu-
nastusta ei ole tapahtunut ja vii-
meisenä tarkastelupäivänä hei-
koimmin kehittynyt kohde-etuus 
on alle 60 % alkuarvostaan (eli 
laskenut yli 40 % alkuarvostaan). 

Sijoitukselle ei makseta ollenkaan 
tuottoa, mikäli heikoimmin ke-
hittynyt kohde-etuus on kaikkina 
puolivuosittaisina tarkastelupäi-
vinä alle 60 % alkuarvostaan (eli 
laskenut yli 40 % alkuarvostaan).

Jälkimarkkinahinta voi sijoitusai-
kana vaihdella voimakkaastikin, 
riippuen mm. kohde-etuuksien 
kehityksestä ja korkotasosta. 

Lainan nimellispääoman takaisin-
maksuun liittyy riski liikkeeseen-
laskijan takaisinmaksukyvystä. 
Jos liikkeeseenlaskija tulee mak-
sukyvyttömäksi, sijoittaja voi me-
nettää sijoittamansa pääoman 
sekä mahdollisen tuoton osittain 
tai kokonaan. Lisäksi lainan takai-
sinmaksuun liittyy riskejä, joita on 
kuvattu tarkemmin kohdassa Kes-
keiset riskitekijät sivulla 10.

MIKSI SIJOITTAA?
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BRIC-MAAT TALOUSKASVUN KÄRJESSÄ

Globaalista epävarmuudesta huolimatta kehittyvien maiden 
osuus maailman talouskasvusta on jo pidemmän aikaa ollut kas-
vussa  ja pelkästään BRIC-maiden (Brasilia, Venäjä, Intia ja Kii-
na) osuuden maailman bruttokansantuotteesta ennustetaan kak-
sinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä. Länsimaihin verrattuna 
maiden valtioiden velkaisuus on alemmalla tasolla ja tulevaisuu-
den talouskasvua edesauttaa suuri ja nopeasti kasvava väestö. 
BRIC-maiden kasvua on toistaiseksi kiihdyttänyt lähinnä vien-
ti ja näihin maihin valuvat investoinnit, mutta toisaalta väestön 
elintason nouseminen ja voimakkaasti kasvava keskiluokka luo-
vat hyvät edellytykset yhä laajentuville kotimarkkinoille. Laajen-

tuvat kotimarkkinat lisäävät maiden riippumattomuutta länsimai-
den kysynnän vaihteluista ja antavat hyvän toimintaympäristön 
niin kotimaisille kuin ulkomaisille yrityksille. Kehittyvien mark-
kinoiden osuus maailman osakemarkkinoista on vielä alhainen, 
mutta riskinottohalukkuuden lisääntyessä näiden maiden painon 
voidaan olettaa nousevan huomattavasti nykyisestä. Toisaalta ke-
hittyvien markkinoilla kurssiliikkeet ovat usein suurempia kuin 
muilla markkinoilla ja talouden ylikuumenemisen estotoimenpi-
teet voivat ainakin lyhyellä aikavälillä jarruttaa maiden talouskas-
vun tahtia.  

Lähteet: FIM, kohde-etuuksien tiedot Bloomberg, 21.8.2013. Lähtötaso indeksoitu sataan prosenttiin. Kohde-etuuksien kehitystä laskettaessa ei ole 
huomioitu merkintäpalkkiota. 
 

HUOMAA, ETTÄ HISTORIALLINEN TUOTTO TAI ARVONKEHITYS EI OLE TAE TULEVASTA TUOTOSTA TAI ARVONKEHITYKSESTÄ.

BRIC Kuponki 2018 -lainan kohde-etuuksien ja vertailuna MSCI World -indeksin historiallinen kehitys 20.8.2008–20.8.2013
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KOHDE-ETUUDET

Lähteet: www.ishares.com, www.indices.cc, www.wisdomtree.com, www.hsi.com.hk ja Bloomberg, 21.8.2013

Kymmenen suurinta yhtiötä iShares MSCI Brazil Capped Index ETF:ssä Kymmenen suurinta yhtiötä WisdomTree India Earnings Fund ETF:ssä 

Kymmenen suurinta yhtiötä Russian Depositary Index®-indeksissä Kymmenen suurinta yhtiötä Hang Seng China Enterprises -indeksissä 

 YRITYS PAINO (%)

1 Petrobras - Petróleo Bras-PR 7,25

2 Itaú Unibanco Holdings S-PREF 7,1

3 Companhia de Bebidas das Américas PREF 6,12

4 Vale SA-PREF 6,01

5 Banco Bradesco SA-PREF 5,72

6 Petrobras – Petróleo Bras 4,7

7 BRF SA 4,21

8 Vale SA 4,16

9 BM&FBOVESPA SA 2,42

10 Cielo SA 2,39

 YRITYS PAINO (%)

1 Reliance Industries Ltd 9,37

2 Infosys Ltd 8,23

3 Oil & Natural Gas Corp Ltd 6,44

4 Tata Motors Ltd 5,40

5 Housing Development Finance Co 4,43

6 Tata Consultancy Services Ltd 3,60

7 ICICI Bank Ltd 2,58

8 HDFC Bank Ltd 2,17

9 ITC Ltd 1,86

10 Cairn India Ltd 1,76

 YRITYS PAINO (%)

1 Gazprom OAO 22,77

2 Sberbank of Russia 15,62

3 Lukoil OAO 15,22

4 Magnit OJSC 9,98

5 Rosneft OAO 7,57

6 NovaTek OAO 5,67

7 MMC Norilsk Nickel OJSC 4,26

8 Tatneft OAO 4,22

9 VTB Bank OJSC 3,82

10 Uralkali OJSC 3,68

 YRITYS PAINO (%)

1 Bank of China Ltd 10,16

2 ICBC 10,00

3 China Construction Bank Corp 9,59

4 PetroChina Co Ltd 8,29

5 China Petroleum & Chemical Corp 6,72

6 China Life Insurance Co Ltd 6,53

7 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 4,93

8 China Shenhua Energy Co Ltd 3,69

9 Agricultural Bank of China Ltd 3,54

10 China Pacific Insurance Group Co Ltd 2,86

Brasilia

Brasilian osakemarkkinoille sijoittava pörssinoteerattu rahasto  
iShares MSCI Brazil Capped Index ETF pyrkii sijoituksillaan seu-
raamaan MSCI Brazil 25/50 -indeksin kehitystä. MSCI Brazil 
25/50 -indeksi kuvaa maan suurten ja keskisuurten pörssiyhtiöi-
den hintakehitystä. iShares MSCI Brazil Capped Index ETF on no-
teerattu Yhdysvaltain dollareissa ja tällä hetkellä rahasto omistaa 
81 pääasiassa Bolsa de Valores de São Paulon pörssissä noteerat-
tua osaketta. Kymmenen suurimman yhtiön paino ETF:ssä on täl-
lä hetkellä noin 50 %. Lisätietoja: www.ishares.com

Venäjä

Venäjän osakemarkkinoita kuvaava indeksi The Russian Deposi-
tary (EUR) Index on markkina-arvopainotettu hintaindeksi, joka 
muodostuu vaihdetuimmista London Stock Exchange -pörssissä 
kaupankäynnin kohteena olevista venäläisten yhtiöiden osakkei-
siin oikeuttavista osaketalletustodistuksista. Indeksi lasketaan ja 
julkaistaan euroissa. Kymmenen suurimman yhtiön paino indek-
sissä on tällä hetkellä noin 93 %.  Lisätietoja: www.indices.cc

Intia

Intian osakemarkkinoille sijoittava pörssinoteerattu rahasto Wis-
domTree India Earnings Fund pyrkii sijoituksillaan seuraamaan 
kannattavien ja myös ulkomaisille sijoittajille tarjottavien yhtiöiden 
osakkeiden kehitystä. Rahasto seuraa WisdomTree India Earnings 
Index -indeksiä, jonka painotukset määräytyvät indeksiin sisältyvi-
en yhtiöiden aikaisemman vuoden nettotuottojen perusteella. Wis-
domTree India Earnings Fund on noteerattu Yhdysvaltain dolla-
reissa ja tällä hetkellä rahasto omistaa 192 osaketta. Kymmenen 
suurimman osakkeen paino ETF:ssä on tällä hetkellä noin  
46 %. Lisätietoja: www.wisdomtree.com

Kiina

Kiinan osakemarkkinoita kuvaava indeksi Hang Seng China  
Enterprises on markkina-arvopainotettu hintaindeksi, joka koostuu 
niistä kiinalaisten yhtiöiden Hong Kongin pörssissä listatuista  
H-osakkeista, jotka ovat mukana manner-Kiinan Hang Seng Com-
posite -indeksissä. Yksittäisen osakkeen paino indeksissä on rajoi-
tettu 10 %:iin. Indeksissä on tällä hetkellä 40 yhtiötä, ja kymme-
nen suurimman yhtiön paino indeksissä on noin 66 %. Indeksin 
noteerausvaluutta on Hong Kongin dollari (HKD).   
Lisätietoja: www.hsi.com.hk
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Lainan mahdollinen tuotto ja eräpäivänä takaisinmaksettavan ni-
mellispääoman suuruus määräytyvät kohde-etuuksien kehityksi-
en perusteella.

Ennen viimeistä tarkastelupäivää 
Tarkastelupäivät 1–9, puolivuosittain

Mikäli kaikki kohde-etuudet ovat puolivuosittaisena tarkastelupäi-
vänä vähintään 60 % alkuarvoistaan, maksetaan kuluneelta puoli-
vuotisjaksolta kuponki. Muussa tapauksessa kuponkia ei makseta 
eikä maksamatta jäänyttä kuponkia voi saada takautuvasti myö-
hemmin. 

Mikäli kaikki kohde-etuudet ovat jonakin puolivuosittaisena tar-
kastelupäivänä vähintään 100 % alkuarvoistaan, lunastetaan sijoi-
tus ennenaikaisesti takaisin ja sijoittajalle maksetaan sijoitettu ni-
mellispääoma1 kokonaisuudessaan. Muussa tapauksessa sijoitus 
jatkuu ja kohde-etuuksien kehitystä tarkastellaan uudestaan seu-
raavana tarkastelupäivänä. 

Viimeisenä tarkastelupäivänä 
Tarkastelupäivä 10, eräpäivä

Viimeiseltä puolivuotisjaksolta maksetaan kuponki, mikäli kaikki 
kohde-etuudet ovat viimeisenä tarkastelupäivänä vähintään 60 % 
alkuarvoistaan. Muussa tapauksessa kuponkia ei makseta.

Mikäli kaikki kohde-etuudet ovat viimeisenä tarkastelupäivänä vä-
hintään 60 % alkuarvoistaan (eli yksikään kohde-etuuksista ei ole 
laskenut yli 40 %), maksetaan eräpäivänä takaisin nimellispää-
oma1 kokonaisuudessaan.

Mikäli yksi tai useampi kohde-etuuksista on viimeisenä tarkaste-
lupäivänä alle 60 % alkuarvostaan (eli on laskenut yli 40 % alku-
arvostaan), nimellispääomaa1 ei makseta kokonaisuudessaan ta-
kaisin. Tällöin sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osittain 
tai jopa kokonaan. Eräpäivänä takaisinmaksettava summa vastaa 
suoraa sijoitusta sijoitusaikana heikoimmin kehittyneeseen kohde-
etuuteen, ja sijoittajalle maksetaan eräpäivänä sijoitettu nimellis-
pääoma1 kerrottuna heikoimman kohde-etuuden loppuarvon ja al-
kuarvon välisellä suhteella.

Heikoimmin kehittynyt kohde-etuus on se kohde-etuus, jolla suh-
deluku Loppuarvo/Alkuarvo on pienin. Kunkin kohde-etuuden al-
kuarvon määrityspäivä on 24.9.2013 ja loppuarvon määrityspäi-
vä 24.9.2018.

TUOTON MÄÄRÄYTYMINEN JA NIMELLISPÄÄOMAN TAKAISINMAKSU

Tarkastelupäivät 1– 9

Tarkastelupäivät 10 (eräpäivä)
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1 Nimellispääoman ehdolliseen takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä

Ovatko kaikki kohde-etuudet  
tarkastelupäivänä vähintään  
100 % alkuarvoistaan?

Ovatko kaikki kohde-etuudet viimeisenä 
tarkastelupäivänä vähintään 60 % alkuar-
voistaan?

Sijoittajalle maksetaan kuponki kuluneelta 
puolivuotisjaksolta. Sijoitus jatkuu seuraavaan 
tarkastelupäivään.

Kuponkia kuluneelta kuponkijaksolta ei makseta. 
Sijoitus erääntyy ja eräpäivänä takaisinmakset-
tava summa määräytyy sijoitusaikana heikoimmin 
kehittyneen kohde-etuuden perusteella. Takaisin-
maksu eräpäivänä:

Sijoitus lunastetaan ennenaikaisesti takaisin. 
Sijoittajalle maksetaan kuponki kuluneelta 
puolivuotisjaksolta sekä maksetaan 100 % 
nimellispääomasta1.

Sijoittajalle maksetaan kuponki kuluneelta 
puolivuotisjaksolta. Sijoitus erääntyy ja 
sijoittajalle palautetaan 100 % nimellispääo-
masta1.

Ovatko kaikki kohde-etuudet tarkaste-
lupäivänä vähintään 60 % alkuarvoistaan?

Sijoittajalle ei makseta kuponkia kuluneelta 
puolivuotisjaksolta. Sijoitus jatkuu seuraavaan 
tarkastelupäivään.

EI

EI

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

Nimellisarvo ×

Heikoimman  
kohde-etuuden loppuarvo

Heikoimman  
kohde-etuuden alkuarvo
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Esimerkki 1: Heikoin kohde-etuus on vähintään 60 % alkuarvostaan tarkastelupäivänä 1 ja kuponki maksetaan. Tarkastelupäivänä 
2 heikoin kohde-etuus on vähintään 100 % alkuarvostaan. Sijoitus maksaa kupongin, laina lunastetaan ennenaikai-
sesti takaisin ja sijoittajalle maksetaan 100 % sijoitetusta nimellispääomasta1. 

YHTEENSÄ

Kupongit (%) 2 x 4,5% 9,00 %

Kupongit (EUR) 2 x 900 € 1 800 €

Nimellispääoman  
takaisinmaksu (%, EUR)

100 % 20 000 €

Yhteensä (EUR)  21 800 €

Vuotuinen tuotto2(%) 8,34 %

YHTEENSÄ

Kupongit (%) 4 x 4,5% 18,00 %

Kupongit (EUR) 4 x 900 € 3 600 €

Nimellispääoman  
takaisinmaksu (%, EUR)

100 % 20 000 €

Yhteensä (EUR) 23 600 € 

Vuotuinen tuotto2(%) 5,67 %

YHTEENSÄ

Kupongit (%) 10 x 4,50 % 45,00 %

Kupongit (EUR) 10 x 900 € 9 000 €

Nimellispääoman  
takaisinmaksu (%, EUR)

100 % 20 000 €

Yhteensä (EUR) 29 000 € 

Vuotuinen tuotto2(%) 9,00 %

TUOTONLASKENTAESIMERKKEJÄ
Seuraavissa esimerkeissä on kuvattu tuotonlaskentaa nimellismäärältään 20 000 euron sijoitukselle. Laskentaesimerkit perustuvat kuvit-
teellisiin lukuihin ja alustavaan kuponkiin eikä niiden perusteella laskettu tuotto ole tae tulevasta tuotosta tai kehityksestä.  Sijoittajan mak-
settavaksi tulevat verot eivät ole mukana tässä myyntiesitteessä esitetyissä laskelmissa.

Esimerkki 2: Heikoin kohde-etuus on vähintään 60 % alkuarvostaan tarkastelupäivänä 1, jolloin kuponki maksetaan. Seuraavina 
tarkastelupäivinä 2 ja 3 heikoin kohde-etuus on alle 60 % alkuarvostaan ja kuponkia ei makseta. Tarkastelupäivinä  
4 ja 5 heikoin kohde-etuus on vähintään 60 % alkuarvostaan ja näiltä kahdelta puolivuotisjaksolta maksetaan kuponki. 
Tarkastelupäivänä 6 heikoin kohde-etuus on ensimmäistä kertaa vähintään 100 % alkuarvostaan. Sijoitus maksaa ku-
pongin, laina lunastetaan ennenaikaisesti takaisin ja sijoittajalle maksetaan 100 % sijoitetusta nimellispääomasta1.

Esimerkki 3: Heikoin kohde-etuus on kaikkina tarkastelupäivinä vähintään 60 % alkuarvostaan, joten laina maksaa yhteensä kym-
meneltä puolivuotisjaksolta kupongin. Ennenaikaista lunastusta ei tapahdu, koska heikoin kohde-etuus on tarkaste-
lupäivinä 1–9 alle alkuarvonsa. Viimeisenä tarkastelupäivänä 10 heikoin kohde-etuus on vähintään 60 % alkuarvos-
taan, joten eräpäivänä sijoittajalle maksetaan takaisin 100 % sijoitetusta nimellispääomasta1.
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1 Nimellispääoman ehdolliseen takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.
2 Huomioiden merkintäpalkkio 1 %.
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Heikoin kohde-etuus Alkuarvo = 100 % Raja-arvo = 60 %
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YHTEENSÄ

Kupongit (%) 0 x 4,50 % 0 %

Kupongit (EUR) 0 x 0 € 0 €

Nimellispääoman  
takaisinmaksu (%, EUR)

42 % 8 400

Yhteensä (EUR) 8 400

Vuotuinen tuotto2(%) -16,17 %

Esimerkki 4: Heikoin kohde-etuus on kaikkina tarkastelupäivinä alle 60 % alkuarvostaan, joten laina ei maksa kuponkia koko sijoi-
tusaikana. Viimeisenä tarkastelupäivänä heikoin kohde-etuus on alle 60 % alkuarvostaan, joten eräpäivänä palautet-
tava summa vastaa suoraa sijoitusta sijoitusaikana heikoimmin kehittyneeseen kohde-etuuteen. Sijoittajalle makse-
taan eräpäivänä sijoitettu nimellispääoma1 kerrottuna heikoimman kohde-etuuden loppuarvon ja alkuarvon välisellä 
suhteella. Esimerkissä 4 heikoin kohde-etuus on viimeisenä tarkastelupäivänä 42 % alkuarvostaan (heikoimman koh-
de-etuuden kehitys on -58 %), ja sijoittajalle maksetaan eräpäivänä 42 % sijoitetusta nimellispääomasta  
(= 100 % x (42 % /100 %).

MITEN TEEN SIJOITUKSEN?

MAKSA SIJOITUS

Maksu suoritetaan ostolaskelmassa 

annettujen ohjeiden mukaan, viimeis-

tään 4.10.2013. Sijoittajalle lähete-

tään ostolaskelma arviolta 25.9.2013.

3
TOIMITA 

MERKINTÄSITOUMUS

FIMIIN

Täytä merkintäsitoumuslomake ja toi-

mita se FIMiin 20.9.2013 mennessä. 

Merkintäsitoumuslomake on saatavil-

la FIMin konttoreista tai FIM Asiakas-

palvelusta.

2PEREHDY  

ESITEMATERIAALIIN

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä 

sijoittajan tulee perehtyä tämän myyn-

tiesitteen lisäksi lainakohtaisiin ehtoi-

hin ja liikkeeseenlaskijan 10.6.2013 

päivättyyn ohjelmaesitteeseen (GSSP 

Base Prospectus 2) täydennyksineen. 

Lainakohtaiset ehdot sekä ohjelmaesi-

te ovat saatavilla FIMistä ja BRIC 

Kuponki 2018 -joukkovelkakirjalainan 

kampanjasivuilta osoitteessa www.

fim.com.
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AIKATAULU

Merkintäaika 29.8. – 20.9.2013

Maksupäivä 4.10.2013

Liikkeeseenlasku-/selvityspäivä 10.10.2013

Sijoitusaika 6 kuukautta – 5 vuotta

Eräpäivä, ellei enneaikaista lunastusta 9.10.2018 (Tietyissä erityistilanteissa eräpäivä voi siirtyä)

INDEKSI- JA ETF-SIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

Liikkeeseenlaskija Barclays Bank PLC  [Moody’s A2, S&P A, Fitch A]

Tarjouksen tekijä FIM Pankki Oy

Liikkeeseenlaskijan ohjelmaesite ja  
lainakohtaiset ehdot

10.6.2013 päivätty ohjelmaesite GSSP Base Prospectus 2 liitteineen sekä lainakohtaiset ehdot ovat 
saatavilla osoitteesta www.fim.com 

Tuotetyyppi Yleisön merkittäväksi tarkoitettu laina

Vakuus Lainan nimellisarvon ja tuoton maksulle ei ole asetettu vakuutta, lainaan liittyy riski liikkeeseenlaski-
jan takaisinmaksukyvystä.

Valuutta Euro

Vähimmäissijoitus 20 000 euroa, joka vastaa kahtakymmentä nimellisarvoltaan 1 000 euron lainaa

Nimellisarvo (NA) 1 000 euroa yhtä lainaa kohden

Merkintähinta 100 % nimellisarvosta

Merkintäpalkkio 1 % nimellisarvosta

Säilytyspalkkio Maksuton säilytys FIMissä

Strukturointikustannus
Merkintähinta sisältää strukturointikustannuksen, joka on arviolta noin 0,8 % p.a. nimellisarvosta (koko-
naiskustannus noin 4 %). Arvio perustuu korko- ja johdannaismarkkinatilanteeseen 20.8.2013. Struktu-
rointikustannus sisältää materiaali-, markkinointi- ja selvityskustannukset.

Arvo-osuusjärjestelmä Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmä

Kirjaus arvo-osuustilille Laina kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta 10.10.2013, jonka jälkeen FIM lähettää asiakkaalle 
vahvistuksen. Arvo-osuustilin avaaminen ja lainan säilyttäminen FIMissä on maksutonta. 

ISIN-koodi FI4000068697

Pörssilistaus Laina haetaan listattavaksi lokakuussa 2013 Lontoon Pörssiin (London Stock Exchange),  
mikäli liikkeeseenlasku toteutuu.

Sovellettava laki
Ehtoihin ja ohjeisiin, joilla sijoittajat merkitsevät tuotetta FIM Pankki Oy:ltä, sovelletaan Suomen 
lakia. Joukkovelkakirjalainaan sovelletaan Englannin lakia.

Jälkimarkkinat
FIM pyrkii asettamaan normaalissa markkinatilanteessa lainalle ostohinnan jokaisena sellaisena päivä-
nä, joka on pankkipäivä sekä Helsingissä että Lontoossa. Päivittäinen indikatiivinen arvostus ja lisätie-
toa jälkimarkkinoiden toimintamallista on saatavilla FIMin verkkosivuilla osoitteessa www.fim.com.

TARJOUKSEN PÄÄPIIRTEET

KOHDE-ETUUDET

Kohde-etuus (i) Bloomberg-koodi

iShares MSCI Brazil Capped Index ETF EWZ UP <Equity>

Russian Depositary Index® RDXEUR <Index>

WisdomTree India Earnings Fund EPI UP <Equity>

Hang Seng China Enterprises Index HSCEI <Index>
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TARKASTELUPÄIVÄT

Tarkastelupäivä (j) Kuponginmaksupäivä (k) Takaisinlunastuspäivä (l)

24.3.2014 (1) 7.4.2014 (1) 7.4.2014 (1)

24.9.2014 (2) 8.10.2014 (2) 8.10.2014 (2)

24.3.2015 (3) 7.4.2015 (3) 7.4.2015 (3)

24.9.2015 (4) 8.10.2015 (4) 8.10.2015 (4)

24.3.2016 (5) 7.4.2016 (5) 7.4.2016 (5)

26.9.2016 (6) 10.10.2016 (6) 10.10.2016 (6)

24.3.2017 (7) 7.4.2017 (7) 7.4.2017 (7)

25.9.2017 (8) 9.10.2017 (8) 9.10.2017 (8)

26.3.2018 (9) 9.4.2018 (9) 9.4.2018 (9)

24.9.2018 (10) 9.10.2018 (10, = Eräpäivä) 9.10.2018 (10, = Eräpäivä)

Kaikki tästä myyntiesitteestä ilmenevät lainaan liittyvät tiedot muodostavat vain yhteenvedon, eivätkä lainan täydellistä kuvausta. Sijoitta-
jien tulisi lukea kaikki lainakohtaisista ehdoista ja liikkeeseenlaskijan 10.6.2013 päivätystä ohjelmaesitteestä (GSSP Base Prospectus 2) 
täydennyksineen ilmenevät lainaan liittyvät tiedot. Tämä myyntiesite ei ole EU:n esitedirektiivin (2003/71/EC) ja Suomen arvopaperimark-
kinalain tarkoittama esite. Lainakohtaiset ehdot sekä ohjelmaesite ovat saatavilla pyydettäessä FIMistä ja ne on julkaistu BRIC Kuponki 
2018 -lainan kampanjasivuilla osoitteessa www.fim.com

Barclays Bank PLC tai mikään sen lähipiiritaho, mukaan lukien sisar- tai tytäryhtiöt, ei ole laatinut eikä hyväksynyt tätä myyntiesitettä. 
Barclays Bank PLC tai mitkään sen lähipiiritahot, johtajat, toimihenkilöt tai asiamiehet eivät anna minkäänlaisia takuita tai lupauksia tai 
kanna mitään vastuuta muihin osapuoliin nähden annetuista tiedoista kokonaisuudessaan tai niiden osista. Barclays Bank PLC tai mikään 
sen lähipiiritaho, johtaja, toimihenkilö tai asiamies ei ole missään vastuussa tämän myyntiesitteen sisällöstä.

TUOTONLASKENTA

Takaisinmaksu Ennenaikaisen  
lunastuksen yhteydessä  
hetkellä l = 1-9

Jos Tarkastelupäivänä j Heikoimman kohde-etuu-
den i Päivän arvo on vähintään 100 % x Alkuarvo, 
tapahtuu Ennenaikainen lunastus

100 % x Nimellisarvo

Takaisinmaksu eräpäivänä l = 10 

Jos Heikoimman kohde-etuuden i Loppuarvo on 
suurempi tai yhtä suuri kuin Raja-arvo (eli ei ole 
laskenut yli 40 % Alkuarvosta)

100 % x Nimellisarvo

Jos Heikoimman kohde-etuuden Loppuarvo on 
pienempi kuin Raja-arvo (eli on laskenut yli 40 % 
Alkuarvosta)

Tuotonmaksun ehto
Jos Tarkastelupäivänä j kaikkien kohde-etuuksien Päivän arvo on vähintään Raja-arvo, laina maksaa 
Kuponginmaksupäivänä k Kupongin kuluneelta puolivuotisjaksolta. Muutoin Kuponkia kuluneelta puoli-
vuotisjaksolta ei makseta eikä mahdollisten tällaisten jaksojen Kuponkeja voi saada jälkikäteen.

Kuponki
Alustavasti 4,5 % (n. 9,0 % p.a.), vahvistetaan viimeistään 24.9.2013 vähintään tasolle 3,5 %  
(n. 7,0 % p.a.)

Alkuarvo Kohde-etuuden i päivän päätösarvo Alkuarvon määrityspäivänä

Loppuarvo Kohde-etuuden i päivän päätösarvo Loppuarvon määrityspäivänä

Alkuarvon määrityspäivä 24.9.2013

Loppuarvon määrityspäivä 24.9.2018

Päivän arvo Kohde-etuuden i päivän päätösarvo

Raja-arvo 60 % x Alkuarvo

Heikoin kohde-etuus Kohde-etuus i, jolla suhdeluku Loppuarvo/Alkuarvo on pienin

Pääomaturva Ei ole, katso kohta Tappio- ja tuottoriski sivulla 10.

Nimellisarvo ×
Heikoimman kohde-etuuden loppuarvo

Heikoimman kohde-etuuden loppuarvo

9



KESKEISET RISKITEKIJÄT

Strukturoidut joukkovelkakirjalainat sopivat sellaisille sijoittajille, joil-

la on riittävä kokemus ja tieto arvioida itse kyseisen sijoituksen riskit ja 

joiden sijoituspäämäärä on yhteensopiva tuotteen riskin, sijoitusajan ja 

muiden ominaisuuksien kanssa. Sijoittajalla on oltava riittävät resurssit 

kantaa sijoituksen mahdollisesti aiheuttamat tappiot. Arvopaperimarkki-

noilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä ja sijoittaja vastaa itse omien si-

joituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Sijoittajan tulisi täs-

tä syystä ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua huolellisesti tämän 

myyntiesitteen lisäksi muun muassa täydellisiin ja sitoviin lainakohtai-

siin ehtoihin sekä liikkeeseenlaskijan 10.6.2013 päivättyyn ohjelmaesit-

teeseen (GSSP Base Prospectus 2) täydennyksineen. Lainakohtaiset eh-

dot sekä ohjelmaesite ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com. Tässä 

myyntiesitteessä kuvataan yleisellä tasolla tähän lainaan liittyviä riske-

jä. Lainaan ja sen liikkeeseenlaskijaan liittyviä riskejä on kuvattu lisäksi 

liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteessä. Lisätietoa strukturoidun joukkovel-

kakirjalainan yleisistä ominaisuuksista sijoituskohteena ja strukturoi-

tuuun joukkovelkakirjalainaan liittyvistä yleisistä riskeistä on saatavilla 

myös muun muassa Sijoitusobligaatiot-osiosta osoitteessa www.fim.com.

Liikkeeseenlaskijariski

Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan 

riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä siten 

pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Lainan nimellisarvon ja tuoton mak-

sulle ei ole asetettu vakuutta. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan mahdol-

lisen maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman 

sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Sijoittajan tulee kiinnit-

tää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoi-

suuteen sijoituspäätöstä tehdessään. Luottoriskiä voi arvioida esimerkiksi 

luottoluokitusten avulla. Näitä julkaisevat esimerkiksi Standard & Poor’s, 

Fitch ja Moody’s.

Tappio- ja tuottoriski 

Sijoituksen nimellispääoma ei ole turvattu. Lainan tuotto ja eräpäivänä 

takaisinmaksettavan nimellispääoman määrä ovat sidottuja kohde-etuuk-

sien kehitykseen sijoitusaikana. Lainalle ei makseta tuottoa, mikäli kaik-

ki kohde-etuudet ovat puolivuosittaisina tarkastelupäivinä alle 60 % al-

kuarvostaan. Mikäli lainaa ei ole lunastettu ennenaikaisesti takaisin ja 

heikoimmin kehittynyt kohde-etuus on alle 60 % alkuarvostaan viimei-

senä tarkastelupäivänä, sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman osit-

tain tai jopa kokonaan. Sijoitus lainaan ei ole sama asia kuin suora sijoi-

tus joihinkin tai kaikkiin kohde-etuuksiin. Sijoittaja ei hyödy indekseihin 

kuuluvien yhtiöiden mahdollisesta osingonmaksusta.

Jälkimarkkinariski

Sijoitusta lainaan suositellaan vain, jos sijoittaja ei tarvitse sijoitettua 
pääomaa ennen lainan eräpäivää. Mikäli sijoittaja kuitenkin haluaa myy-
dä lainan ennen eräpäivää, myynti tapahtuu sen hetkiseen markkinahin-
taan, joka voi olla joko enemmän tai vähemmän kuin sijoitettu nimellis-
pääoma. Markkinahintaan vaikuttavat mm. kohde-etuuksien kehitys ja 
yleisen korkotason muutokset. Korkotason nousu laskee yleensä lainan 
jälkimarkkina-arvoa ja markkinakorkojen lasku vastaavasti yleensä nostaa 
lainan jälkimarkkina-arvoa.

On mahdollista, ettei lainalle muodostu laina-aikana jatkuvaa päivittäis-

tä jälkimarkkinaa. Sijoittajan on syytä tiedostaa myös, ettei jälkimarkki-

nahintaa tyypillisesti ole saatavilla kuin yhdestä paikasta, tarjouksen te-

kijältä FIMiltä. FIM pyrkii tarjoamaan ostohintaa lainalle normaaleissa 

markkinaolosuhteissa sijoitusajan jokaisena sellaisena päivänä, joka on 

pankkipäivä sekä Helsingissä että Lontoossa, muttei takaa jälkimarkki-

noita.

ETF-rahastojen erityspiirteistä

ETF-rahasto voi omistaa rahaston indeksissä olevat arvopaperit tai rahas-

to on voinut asettaa vakuuden. ETF-rahastojen sopimusrakenteen vuoksi 

niihin voi liittyä liikkeeseenlaskijariski. Sijoittajan on hyvä tutustua ETF-

rahaston rahastoesitteeseen selvittääkseen tuotteen erityispiirteet ja nii-

hin mahdollisesti liittyvät riskit. Esitteet ovat yleensä saatavissa ETF-ra-

haston liikkeeseenlaskijan kotisivuilta. Lisätietoa iShares-rahastoista on 

saatavilla osoitteessa www.ishares.com ja WisdomTree-rahastoista www.

wisdomtree.com.

Ennenaikaisen takaisinmaksun riski

Liikkeeseenlaskija voi lunastaa lainan takaisin ennen sen erääntymistä 

lainaehdoissa mainituissa erityistapauksissa, esimerkiksi olennaisen laki-

muutoksen johdosta. Tällainen ennenaikainen takaisinmaksu voi johtaa 

siihen, että lainan lopullinen tuotto jää ennakoitua pienemmäksi, sijoitta-

ja saa sijoittamansa pääoman takaisin vain osittain tai sijoitettu pääoma 

menetetään kokonaan. 

Verotusriski

Sijoitustuotteen tai sen tuoton verotuskohtelussa tapahtuvat muutokset 

voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Lainan verotuksellinen 

ja lainsäädännöllinen asema voi muuttua lainan sijoitusaikana.

RISKILUOKITUS: KESKIMÄÄRÄINEN RISKI. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus 
riippuu markkinoiden kehityksestä kuten esim. viiteyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viite-
yhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen 
nimellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan 
takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan vel-
vollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjel-
maesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. Lisätietoja riskiluokituksesta Suomen Strukturoitujen Sijoitustuot-
teiden yhdistys ry:n Internet -sivuilta www.sijoitustuotteet.fi.
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Tässä myyntiesitteessä kuvataan ainoastaan lyhyesti lainan tämänhet-

kistä verotusta Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henki-

lön kohdalla. Lainan verotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema voi 

muuttua lainan laina-ajan aikana ja niillä voi olla haitallisia vaikutuk-

sia sijoittajalle. Lainan liikkeeseenlaskija tai FIM ei toimi asiakkaan 

veroasiantuntijana, vaan kunkin sijoittajan tulisi erikseen selvittää ve-

roasiantuntijaltaan omaan tilanteeseensa soveltuvat säännökset.

Lainalle maksettavaa mahdollista tuottoa käsitellään pääomatulona 

tuloverolain (30.12.1992/1535) mukaisesti. Liikkeeseenlaskijan suo-

malainen maksuasiamies toimittaa tuotosta pääomatuloveroprosentin 

mukaisen ennakonpidätyksen (tällä hetkellä 30 %).

VEROTUS

Lainan luovutuksesta ennen eräpäivää syntyvää voittoa käsitellään 

luovutusvoittona, joka lasketaan vähentämällä luovutushinnasta han-

kintahinta sekä hankinta- ja myyntikulut (tai vaihtoehtoisesti hankin-

tameno-olettamana 20 % luovutushinnasta).

Lainan luovutuksesta ja todennäköisesti myös takaisinmaksusta erä-

päivänä syntyvää tappiota käsitellään luovutustappiona, joka voidaan 

vähentää luovutusvoitoista (mutta ei muista pääomatuloista) sinä ve-

rovuonna, jona luovutus tai takaisinmaksu on tapahtunut, sekä sitä 

seuraavana viitenä vuotena.

FIM Pankki Oy (Y-tunnus 1771007-6) on laatinut tämän myyntiesitteen 

FIM Pankki Oy:n tekemän tarjouksen johdosta, jossa FIM (“FIM” tarkoit-

taa FIM Pankki Oy:tä tai asiayhteydestä riippuen muita FIM-konserniin 

kuuluvia yhtiöitä) tarjoaa lainaa sijoittajien ostettavaksi. FIM Pankki Oy te-

kee tarjouksen omissa nimissään ja omaan lukuunsa. FIM on sijoittajien 

korvausrahaston jäsen. FIM Pankki Oy:tä valvoo Finanssivalvonta (Snell-

maninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, puhelin (09) 010 831 51, säh-

köposti: finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi)

Myyntirajoitukset

Tätä tarjousta ei kohdisteta luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, 

joiden osallistuminen edellyttää muita kuin Suomen lain edellyttämiä toi-

menpiteitä. Eräiden valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tä-

män materiaalin levittämiselle tai tarjoamiselle. Tätä myyntimateriaalia tai 

sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaan-

ottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Tässä julkaisus-

sa annettavia tietoja ei ole tarkoitettu minkäänlaiseen jakeluun Kanadas-

sa ja siten niitä ei voida pitää minkäänlaisena taloudellisena suosituksena 

Kanadan lainsäädännön tarkoittamassa merkityksessä. Myös muiden mai-

den lait ja säännökset voivat rajoittaa tämän julkaisun levittämistä.

Tarjouksen toteutus ja rajoitukset 

FIMillä on oikeus tarjouksen peruuttamiseen, mikäli sijoitusten kokonais-

määrä jää alle 2 000 000 euron nimellisarvon tai mikäli Kuponkia ei voi-

da vahvistaa vähintään tasolle 3,5 %. Jos lainsäädäntö, tuomioistuinten 

tai viranomaisten päätökset tai vastaavat Suomessa tai ulkomailla tekevät 

tarjouksen toteutuksen täysin tai osittain mahdottomaksi tai vaikeuttavat 

sitä olennaisesti, tai markkinaolosuhteissa tapahtuu olennainen negatii-

vinen muutos, tarjous voidaan peruuttaa. Jos tarjous perutaan ja FIM on 

tällöin vastaanottanut sijoittajalta sijoitettavan määrän ja merkintäpalkki-

on, FIM palauttaa varat sijoittajan pankkitilille korotta. FIM tiedottaa kaik-

kia merkintäsitoumuksen jättäneitä sijoittajia tarjouksen peruuntumisesta. 

Liikkeeseenlasku peruutetaan, jos Kuponkia ei voida vahvistaa vähintään 

tasolle 3,5 %. Ylikysyntätilanteessa FIM allokoi lainan sijoittajille merkin-

täsitoumuslomakkeiden saapumis- ja rekisteröimisjärjestyksessä.

Ohjelmaesitteen täydennykset

Mikäli liikkeeseenlaskija julkistaa EU:n esitedirektiivin (2003/71/EC) 16 
artiklan tarkoittaman ohjelmaesitteen tai lainakohtaisten ehtojen täyden-
nyksen tarjousaikana, merkintäsitoumuksen antaneella sijoittajalla on ar-
vopaperimarkkinalain mukainen oikeus perua päätöksensä ilmoittamalla 
tästä kirjallisesti FIM Pankki Oy:lle kahden pankkipäivän kuluessa täy-
dennyksen julkistamisesta (tai FIMin ilmoittamana myöhäisempänä ajan-
kohtana).

Etämyynti ja tiedot palveluntarjoajasta

Palveluntarjoajaa koskevat tiedot ja lainan etämyyntiä koskevat ennakko-

tiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu annetaan suomeksi (pois lukien 

rahoitusvälineen ulkomaisen liikkeeseenlaskijan laatima esite ja muu ma-

teriaali, joka on asiakkaan saatavilla englannin kielellä). Palveluntarjoajaa 

ja etämyyntiä koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com.

FIMin maksamat palkkiot 

FIM Pankki Oy:n kolmannelle osapuolelle mahdollisesti maksamat palk-

kiot maksetaan asiakkaan FIM Pankki Oy:lle maksamasta merkintäpalk-

kiosta sekä strukturointikustannuksesta, eikä palkkio lisää asiakkaan 

maksaman palkkion määrää. Asiakkaan maksama palkkio on siten sa-

mansuuruinen riippumatta siitä, mistä FIM-konserniin kuuluvasta yhtiöstä 

tai kolmannelta sopimusosapuolelta asiakas ostaa lainan.

Merkinnän peruminen

Merkintäsitoumusilmoituksen jättäminen on sitova, eikä sijoittajalla lain 

mukaan ole oikeutta peruuttaa sitä (peruutusoikeudesta ohjelmaesitteen 

täydennyksen yhteydessä katso kohta Ohjelmaesitteen täydennykset). Mi-

käli FIM joutuu hylkäämään sitoumuksen sijoittajasta johtuvasta syystä, 

on tällaisen hylätyn merkintäsitoumuksen jättänyt velvollinen korvaamaan 

FIMille aiheutuneet kustannukset ja tappion. Mikäli koko maksua ei suo-

riteta asetetun ajan kuluessa, on FIMillä oikeus hylätä merkintäsitoumus 

tai jo varattu laina voidaan siirtää tai myydä toiselle sijoittajalle.

TÄRKEÄÄ TIETOA
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The RDX® (Russian Depositary Index®) was developed and is realti-

me calculated and published by Wiener Börse AG. The full name of 

the Index and its abbreviation are protected by copyright law as trade-

marks. The RDX index description, rules and composition are availab-

le online on www.indices.cc - the index portal of Wiener Börse AG.

Wiener Börse does not guarantee the accuracy and/or the complete-

ness of the RDX index or any data included therein and Wiener Börse 

shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions the-

rein. 

A non-exclusive authorization to use the RDX Index in conjunction 

with financial products was granted upon the conclusion of a licen-

se agreement between Issuer and Wiener Börse AG. The only relation-

ship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade 

names of RDX Index which is determined, composed and calcula-

ted by Wiener Börse without regard to the Licensee or the Product(s). 

Wiener Börse reserves the rights to change the methods of index cal-

culation or publication, to cease the calculation or publication of the 

RDX Index or to change the RDX trademarks or cease the use thereof.

The issued Product(s) is/are not in any way sponsored, endorsed, sold 

or promoted by the Wiener Börse. Wiener Börse makes no warranty or 

representation whatsoever, express or implied, as to results to be ob-

tained by Licensee, owners of the product(s), or any other person or 

entity from the use of the RDX Index or any data included therein. 

Without limiting any of the foregoing, in no event shall Wiener Bör-

se have any liability for any special, punitive, indirect, or consequen-

tial damages (including lost profits), even if notified of the possibility 

of such damages.

The Hang Seng China Enterprises Index (the “Index(es)”) is/are pub-

lished and compiled by Hang Seng Indexes Company Limited pursu-

ant to a licence from Hang Seng Data Services Limited.  The mark(s) 

and name(s) Hang Seng China Enterprises Index are proprietary to 

Hang Seng Data Services Limited. Hang Seng Indexes Company Li-

mited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use 

of, and reference to, the Index(es) by LICENSEE in connection with 

the Notes (the “Product”), BUT NEITHER HANG SENG INDEXES 

COMPANY LIMITED NOR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED 

WARRANTS OR REPRESENTS OR GUARANTEES TO ANY BROKER 

OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON (i) THE 

ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF THE INDEX(ES) AND 

ITS COMPUTATION OR ANY INFORMATION RELATED THERETO; 

OR (ii) THE FITNESS OR SUITABILITY FOR ANY PURPOSE OF ANY 

OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN 

IT; OR (iii) THE RESULTS WHICH MAY BE OBTAINED BY ANY PER-

SON FROM THE USE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY COMPO-

NENT OR DATA COMPRISED IN IT FOR ANY PURPOSE, AND NO 

WARRANTY OR REPRESENTATION OR GUARANTEE OF ANY KIND 

WHATSOEVER RELATING TO ANY OF THE INDEX(ES) IS GIVEN OR 

MAY BE IMPLIED.  The process and basis of computation and com-

pilation of any of the Index(es) and any of the related formula or for-

mulae, constituent stocks and factors may at any time be changed or 

altered by Hang Seng Indexes Company Limited without notice.  TO 

THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO RESPONSIBI-

LITY OR LIABILITY IS ACCEPTED BY HANG SENG INDEXES COM-

PANY LIMITED OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED (i) IN 

RESPECT OF THE USE OF AND/OR REFERENCE TO ANY OF THE 

INDEX(ES) BY LICENSEE IN CONNECTION WITH THE PRODUCT; 

OR (ii) FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES OR ER-

RORS OF HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED IN THE COM-

PUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES); OR (iii) FOR ANY INACCU-

RACIES, OMISSIONS, MISTAKES, ERRORS OR INCOMPLETENESS 

OF ANY INFORMATION USED IN CONNECTION WITH THE COMPU-

TATION OF ANY OF THE INDEX(ES) WHICH IS SUPPLIED BY ANY 

OTHER PERSON; OR (iv) FOR ANY ECONOMIC OR OTHER LOSS 

WHICH MAY BE DIRECTLY OR INDIRECTLY SUSTAINED BY ANY 

BROKER OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON 

DEALING WITH THE PRODUCT AS A RESULT OF ANY OF THE AFO-

RESAID, AND NO CLAIMS, ACTIONS OR LEGAL PROCEEDINGS 

MAY BE BROUGHT AGAINST HANG SENG INDEXES COMPANY LI-

MITED AND/OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED in connecti-

on with the Product in any manner whatsoever by any broker, holder 

or other person dealing with the Product.  Any broker, holder or other 

person dealing with the Product does so therefore in full knowledge of 

this disclaimer and can place no reliance whatsoever on Hang Seng 

Indexes Company Limited and Hang Seng Data Services Limited. For 

the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contrac-

tual or quasi-contractual relationship between any broker, holder or 

other person and Hang Seng Indexes Company Limited and/or Hang 

Seng Data Services Limited and must not be construed to have crea-

ted such relationship.

iShares is a registered mark of BlackRock Institutional Trust Compa-

ny, N.A. (“BlackRock”). The notes are not sponsored, endorsed, sold, 

or promoted by BlackRock. BlackRock makes no representations or 

warranties to the owners of the notes or any member of the public re-

garding the advisability of investing in the notes. BlackRock has no 

obligation or liability in connection with the operation, marketing, tra-

ding or sale of the notes. 
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FIM

Pohjoisesplanadi 33 A, 4. krs

00100 Helsinki

Vaihde (09) 613 4600

Faksi (09) 6134 6360

etunimi.sukunimi@fim.com

www.fim.com

Asiakaspalvelu 

puh. (09) 6134 6250

JYVÄSKYLÄ

Kauppakatu 18 B 

40100 Jyväskylä

Puh. 010 230 3810

Faksi 010 230 3811

Sähköposti: jyvaskyla@fim.com

KUOPIO

Puijonkatu 29 A

70100 Kuopio

Puh. 010 230 3820

Faksi 010 230 3821

Sähköposti: kuopio@fim.com

LAHTI

Aleksanterinkatu 17 A 

15110 Lahti

Puh. 010 230 3830

Faksi 010 230 3831

Sähköposti: lahti@fim.com

OULU

Isokatu 16 B 13

90100 Oulu

Puh. 010 230 3840

Faksi 010 230 3841

Sähköposti: oulu@fim.com

TAMPERE

Hämeenkatu 13 B

33100 Tampere

Puh. 010 230 3860

Faksi 010 230 3861

Sähköposti: tampere@fim.com 

TURKU

Linnankatu 20 A 2

20100 Turku

Puh. 010 230 3870

Faksi 010 230 3871

Sähköposti: turku@fim.com


