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Aikataulu 

Merkintäaika 10.2. – 10.3.2010 

Maksupäivä 19.3.2010 

Hinnoittelupäivä  23.3.2010 

Liikkeeseenlasku- /selvityspäivä 30.3.2010 

Eräpäivä 9.4.2015 

Obligaatio 

Liikkeeseenlaskija SGA Société Générale Acceptance N.V.  

Takaaja Société Générale (Moody’s: Aa2, S&P: A+, Fitch A+) 

Tarjouksen tekijä FIM Pankki Oy 

Vakuus Obligaation nimellisarvon ja tuoton maksulle ei ole asetettu vakuutta 

Määritysvaluutta Euro 

Vähimmäissijoitus 3 300 euroa, joka vastaa kolmea nimellisarvoltaan 1 000 euron määräistä obligaatiota 

Nimellisarvo (NA) 1 000 euroa yhtä obligaatiota kohden 

Merkintähinta 110 % 

Merkintäpalkkio 1 % nimellisarvosta 

Hallinnointi- ja säilytyspalkkio Ei hallinnointipalkkiota, maksuton säilytys FIMissä 

Strukturointikustannus 0,7 % p.a.  

Arvo-osuusjärjestelmä Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmä 

ISIN-koodi FI4000009246 

Pörssilistaus Nasdaq OMX Helsinki Oy 

Kaupankäyntikoodi SGAZ000015 

Sovellettava laki Englannin laki 

Jälkimarkkinat 
Päivittäinen likviditeetti normaalissa markkinatilanteessa laina-ajan jokaisena sellaisena päivänä, joka on 
pankkipäivä sekä Helsingissä että Lontoossa. Päivittäinen indikatiivinen arvostus FIMin verkkosivuilla.  

Kohde-etuudet 

Trendikori 

 Kohde-etuusindeksi Bloomberg-koodi 

1 S&P GSCI Gold Excess Return SPGSGCP <Index> 

2 S&P BRIC 40 SBE <Index> 

3 FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe EPRA <Index> 

4 SGI 10Y Bond EUR SGIXBE10 <Index> 
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Tämä ehtotiivistelmä sisältää otteita obligaatiota koskevista lainakohtaisista ehdoista. Jos mahdollisia ristiriitaisuuksia tämän ehtotiivistelmän ja 
myyntiesitteen ja lainakohtaisten ehtojen välillä ilmenee, lopulliset lainakohtaiset ehdot ja myyntiesite ovat etusijalla. 

Tuotonlaskenta  

Takaisinmaksu Eräpäivänä Nimellisarvo + Mahdollinen tuotto 

Tuotto 

Mahdollinen tuotto 

Eräpäivänä sijoittaja saa nimellisarvon lisäksi obligaation mahdollisen lopullisen Trendituoton, joka 
perustuu Trendikorin kehitykseen noin 5 vuoden sijoitusajalta. Lopullisen Trendituoton laskennassa 
huomioidaan Trendi-painotus, neljännesvuosittainen keskiarvostaminen sijoitusajan 1,5 viimeisen vuoden 
aikana sekä 100 %:n osallistumisaste (tuottokerroin). 

 

Trendipainotus 

Trendipainotusta sovelletaan Trendikoriin hinnoittelupäivästä lähtien. Hinnoittelupäivän Trendipainotuksen 
määrittämiseksi kunkin kohde-etuuden kehitystä seurataan hinnoittelupäivää edeltävän puolen vuoden 
aikana. Se kohde-etuus, joka on menestynyt parhaiten, saa 50 % painon Trendikorissa hinnoittelupäivää 
seuraavalle neljännesvuodelle, toiseksi parhaiten menestynyt 30 % painon, kolmanneksi parhaiten 
menestynyt 20 % painon ja heikoimmin menestynyt 0 % painon. Hinnoittelupäivän jälkeen Trendikori 
uudelleenpainotetaan vastaavalla tavalla neljännesvuosittain uudelleenpainotuspäivinä perustuen kunkin 
kohde-etuuden menestykseen kutakin uudelleen-painotuspäivää edeltävän puolen vuoden aikana. Jos 
Trendikorin lopullinen tuotto on nolla tai negatiivinen, sijoittajalle maksetaan eräpäivänä sijoitettu 
nimellispääoma (ks. lisäksi kohta Pääomasuoja). 

Osallistumisaste 100 % 

Alkuarvon määrityspäivä 23.3.2010 

Loppuarvon määrityspäivät Neljännesvuosittain alkaen 23.9.2013 ja päättyen 23.3.2015 (yhteensä 7 tarkastelupäivää). 

Pääomasuoja 

100 % nimellispääomasta eräpäivänä.  

Liikkeeseenlaskijan tarjoama nimellispääoman takaisinmaksuehto eli pääomasuoja on voimassa vain 
eräpäivänä ja se ei kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota. Ennen eräpäivää obligaation arvo 
voi olla sijoitettua nimellispääomaa matalampi tai korkeampi.  Lainan nimellispääoman takaisinmaksuun 
liittyy riski liikkeeseenlaskijan ja takaajan takaisinmaksukyvystä. Lisäksi obligaation takaisinmaksuun liittyy 
riskejä, jotka on kuvattu tarkemmin myyntiesitteen kohdassa Keskeiset riskitekijät. 


