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Aikataulu 

Merkintäaika 20.1.–18.2.2014 

Maksupäivä 28.2.2014 

Liikkeeseenlasku-/selvityspäivä 7.3.2014 

Sijoitusaika Noin 5 vuotta, 7.3.2014–9.1.2019 

Eräpäivä 9.1.2019 (Tietyissä erityistilanteissa eräpäivä voi siirtyä) 

Rahasto- ja luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina 

Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) [Moody’s A1, S&P A+, Fitch A+] 

Tarjouksen tekijä FIM Pankki Oy (”FIM”) 

Liikkeeseenlaskijan ohjelmaesite 
ja lainakohtaiset ehdot 

Ohjelmaesite (Structured Note and Certificate Programme, päivätty 28.6.2013) sekä lainakohtaiset ehdot 
ovat saatavilla osoitteesta www.fim.com 

Tuotetyyppi Yleisön merkittäväksi tarkoitettu joukkovelkakirjalaina (”laina”) 

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

Valuutta Euro 

Minimimerkintä 10 000 euroa, joka vastaa kymmentä nimellisarvoltaan 1 000 euron lainaa 

Nimellisarvo (NA) 1 000 euroa yhtä lainaa kohden 

Merkintähinta 100 % nimellisarvosta 

Merkintäpalkkio 1 % nimellisarvosta 

Strukturointikustannus 1,2 % p.a. 

Selvitysjärjestelmä Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmä  

ISIN-koodi FI4000077904 

Pörssilistaus NASDAQ OMX Helsinki Oy 

Sovellettava laki Lainaan (lainakohtaisiin ehtoihin ja ohjelmaesitteeseen) sovelletaan Englannin lakia 

Jälkimarkkinat 
FIM pyrkii asettamaan normaalissa markkinatilanteessa lainalle ostohinnan jokaisena sellaisena päivänä, 
joka on pankkipäivä sekä Helsingissä että Tukholmassa. Päivittäinen indikatiivinen arvostus ja lisätietoa 
jälkimarkkinoiden toimintamallista on saatavilla FIMin verkkosivuilla osoitteessa www.fim.com. 

Kohde-etuudet  

Rahastokori 

Rahasto Paino rahastokorissa Bloomberg-koodi 

FIM Brands 1/3 FIMRENA FH Equity 

FIM Unioni 1/3 FIMUNIA FH Equity 

FIM Visio 1/3 FIMVISIO FH Equity 

Korko 

Korko Bloomberg-koodi 

3 kk Euribor EUR003M Index 

Viiteyhtiöt 
Markit iTraxx Europe Crossover -indeksin Sarjan 20 yhtiöt (50 yhtiötä). Indeksin Bloomberg-koodi ITRX 
XOVER CDSI S20 5Y <Corp>. 

 

Tuotonlaskenta 
 

Takaisinmaksu eräpäivänä Nimellispääoman takaisinmaksu + Nimellisarvo (NA) x Tuottokerroin x Max(0; Indeksituotto)  

Nimellispääoman takaisinmaksu 

Jos yksikään Viiteyhtiö ei kohtaa Luottovastuutapahtumaa Luottovastuuaikana: 100 % x Nimellisarvo (NA) 

Jos yksi tai useampi Viiteyhtiö kohtaa Luottovastuutapahtuman Luottovastuuaikana: [100 % – (2 % × 
Luottovastuutapahtuman kohdanneiden Viiteyhtiöiden lukumäärä)] x Nimellisarvo (NA) 

Luottovastuutapahtuma 
Vakava maksuhäiriö, velkojen uudelleenjärjestely tai konkurssi (ks. tarkemmat määritelmät 
liikkeeseenlaskijan lainakohtaisissa ehdoissa sekä ohjelmaesitteessä) 

Indeksituotto Loppuarvo/Alkuarvo – 1 
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Tämä ehtotiivistelmä sisältää otteita joukkovelkakirjalainaa koskevista lainakohtaisista ehdoista. Jos mahdollisia ristiriitaisuuksia tämän ehtotiivistelmän ja 
markkinointiesitteen tai lainakohtaisten ehtojen välillä ilmenee, lopulliset lainakohtaiset ehdot ja markkinointiesite ovat etusijalla. 

 

FIM Länsimarkkinat -indeksin    
laskenta yksinkertaistetusti 

FIM Länsimarkkinat -indeksi lasketaan rahastokorin ja kolmen kuukauden Euribor markkinakoron 
perusteella. Rahastokoriin kuuluvat kolme rahastoa (FIM Brands, FIM Unioni ja FIM Visio). FIM Län-
simarkkinat -indeksiä laskettaessa allokaatiota rahastokoriin sopeutetaan rahastokorin havaitun 
markkinariskin mukaan päivittäin. Markkinariskitavoite on kiinteästi 13 % ja havaittu markkinariski 
lasketaan päivittäin korin edellisten 20 kauppapäivän toteutuneena markkinariskinä (Toteutunut 
volatiliteetti). 

Kunakin päivänä FIM Länsimarkkinat -indeksille määritetään havaitun markkinariskin perusteella 
rahastokoriallokaatio, eli se millä osuudella FIM Länsimarkkinat -indeksi osallistuu rahastokorin ar-
vonmuutokseen. Indeksin laskennassa käytetään aina kaksi kauppapäivää aiemmin määräytynyttä 
rahastokoriallokaatiota.  

Rahastokoriallokaatio voi vaihdella välillä 0–150 % ja se lasketaan kaavalla [Rahastokoriallokaatio = 
Markkinariskitavoite / Toteutunut volatiliteetti]. Indeksi on niin kutsuttu ylituottoindeksi eli rahastokorin 
tuotosta vähennetään päivittäin 3 kuukauden Euribor rahamarkkinakorkoa vastaava määrä koron edellisen 
päivän noteerauksen mukaisesti ja kulloisenkin allokaation mukaisella painolla. 

FIM Länsimarkkinat -indeksin (FIM Western Market Fund Basket Risk Control 13 Index) laskenta-kaava on 
saatavissa FIM Pankki Oy:stä. Indeksin laskenta-asiamies on Commerzbank AG ja indeksi noteerataan 
Bloombergin sivulla CBKIWMRC Index. 

Rahastokori 
Kohdassa Kohde-etuudet määritelty rahastokori, jossa kullakin rahastolla on 1/3 paino alkuarvon 
määrityspäivänä 

Tuottokerroin 135 % 

Alkuarvo FIM Länsimarkkinat -indeksin päätösarvo Alkuarvon tarkastelupäivänä 

Loppuarvo Keskiarvo FIM Länsimarkkinat -indeksin päätösarvoista Loppuarvon tarkastelupäivinä 

Alkuarvon tarkastelupäivä 21.2.2014 

Loppuarvon tarkastelupäivät Kuukausittain alkaen 20.6.2017 ja päättyen 20.12.2018 (yhteensä 19 tarkastelupäivää) 

Luottovastuuaika 

7.3.2014–20.12.2018 

Luottovastuutapahtuman toteamiseksi viiteyhtiöiden tilannetta voidaan kuitenkin tarkastella taannehtivasti 
60 pankkipäivän ajalta ennen varsinaisen luottovastuuajan alkamista kansainvälisen markkinakäytännön 
mukaisesti. Liikkeeseenlaskijalla on myös oikeus ilmoittaa sellaisesta luottovastuutapahtumasta, joka on 
tapahtunut luottovastuuaikana, mutta joka on tullut liikkeeseenlaskijan tietoon vasta luottovastuuajan 
jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua luottovastuuajan päättymisestä. 

Pääomaturva Ei ole 


