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GLOBAALI OSAKE 2020 
SIJOITUSOBLIGAATIO
– PERUS JA PLUS

MERKINTÄAIKA: 23.5.–13.6.2014

Perus Plus

Merkintähinta 100 % 110 %

Pääomaturva1 100 % 100 %

Alustava tuottokerroin2 70 % 170 %

Kohde-etuus Kymmenen pörssiosakkeen  
muodostama osakekori

Sijoitusaika Noin 6 vuotta



GLOBAALI OSAKE 2020 SIJOITUSOBLIGAATIO
Sijoitus kymmenen kansainvälisen yhtiön pörssiosakkeeseen

1 Liikkeeseenlaskijan tarjoama nimellispääoman takaisinmaksuehto eli pääomaturva on voimassa vain eräpäivänä eikä se kata mahdollista ylikurssia  
eikä merkintäpalkkiota. Ennen eräpäivää obligaation arvo voi olla sijoitettua nimellispääomaa matalampi tai korkeampi. Obligaation nimellispääoman  
takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

2 Tuottokerroin vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä, vähintään tasolle 60 % vaihtoehdossa Perus ja vähintään tasolle 160 % vaihtoehdossa Plus.

LYHYESTI RISKITEKIJÖITÄMIKSI SIJOITTAA?

Pääomaturvattu1 sijoitus  
maailman osakemarkkinoille.

Sijoituksen tuotto määräytyy 
kymmenen osakkeen muodosta-
man osakekorin kehityksen  
perusteella.

Osakekorin kohde-etuusyhtiöt 
ovat Allianz SE, AT&T Inc,  
Deutsche Telekom AG, Eni SpA, 
GlaxoSmithKline plc, 
McDonald’s, Sanofi S.A.,  
Total S.A., Unilever NV ja Verizon 
Communications Inc.

Sijoitusobligaatiosta on valitta-
vissa kaksi eri vaihtoehtoa, Perus 
ja Plus.

Sijoitusaika noin 6 vuotta.

Obligaation tuotto riippuu kohde-
etuuksien kehityksestä. Jos kohde-
etuudet eivät kehity toivotusti, 
sijoittaja voi jäädä ilman tuottoa tai 
tuotto voi jäädä odotettua pienem-
mäksi.

Jälkimarkkinahinta voi sijoitus- 
aikana vaihdella voimakkaastikin, 
riippuen mm. korkotasosta ja  
kohde-etuuksien kehityksestä.

Obligaation takaisinmaksuun liittyy 
riski liikkeeseenlaskijan takaisin-
maksukyvystä. Jos liikkeeseenlaski-
ja tulee maksukyvyttömäksi, sijoit-
taja voi menettää sijoittamansa 
nimellispääoman sekä mahdollisen 
tuoton osittain tai kokonaan.  
Lisäksi obligaation takaisinmak-
suun liittyy riskejä, joita on kuvattu 
tarkemmin kohdassa Keskeiset 
riskitekijät sivulla 9.

Vaivaton tapa sijoittaa pääomatur-
vatusti1 kansainvälisiin yhtiöihin.

Mahdollisuus hyötyä toimialojensa 
kärkijoukkoon kuuluvien yhtiöiden 
osakkeiden arvonnoususta.

Osakekoriin valitut yhtiöt ovat  
pitkään alalla toimineita yhtiöitä  
ja niiden valinnassa on otettu 
huomioon maantieteellinen ja  
toimialakohtainen hajautus.

Alustava tuottokerroin osake- 
korin positiiviseen kehitykseen  
on 70 %2 vaihtoehdossa Perus ja   
170 %2 vaihtoehdossa Plus.

100 % pääomaturva1 eräpäivänä 
nimellisarvolle.
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LYHYT MARKKINAKATSAUS

Maailmantalous näyttää jatkavan vahvistumistaan, vaikka en-
simmäisen neljännesvuoden kehitys oli hieman maltillisempaa. 
Yhdysvalloissa osittain kylmän talven seurauksena hiipunut-
ta talouskasvua on kuitenkin seurannut hiljattain julkaistut pi-

ristyvämpää talouden tilaa en-
nakoivat ostopäällikköindeksit 
sekä kasvua tukevat yhä vah-
vemmat työllisyysluvut. Yhdys-
valloissa keskuspankki on vähen-
tänyt taloudellisen ympäristön 
piristämistä tukevia toimenpitei-
tä, mikä osaltaan osoittaa talo-
udellisen elpymisen olevan me-
neillään. Myös Euroopan talous 
näyttäisi viimeisten talouden ti-

laa kuvaavien indikaattorien valossa olevan elpymässä ja brutto-
kansantuotteen kasvu on jatkanut nousu-uralla. Euroopan kes-
kuspankki on viestittänyt olevan tarvittaessa valmiina talouden 
elvytystoimenpiteisiin tilanteen sitä vaatiessa. Kiinassa markki-

natunnelmaa latistaa epävarmuus liittyen meneillä olevan talo-
usreformin vaikutuksista, mutta toisaalta huhtikuun bruttokan-
santuotteen kasvu oli hieman markkinaodotuksia parempi.

Osakkeiden arvostustasot ovat monissa maissa nousseet osake-
markkinoiden vahvistuessa ilman vastaavaa yritysten tuloskehi-
tyksen vahvistumista, mutta arvostukset ovat kuitenkin historial-
lisesti katsottuna vielä maltillisella tasolla. Talouden elpymisen 
näkyessä yritysten tuloskehityksessä sekä yleisen riskinottoha-
lukkuuden lisääntyessä, osakemarkkinoiden nousulle on ole-
massa hyvät edellytykset. Yhä suurempi osa kansainvälisten 
suuryritysten liikevaihdosta tulee kehittyviltä markkinoilta, jois-
sa suurilla yrityksillä on pitkän historian ansiosta mahdollisuus 
hyötyä markkinoiden kuluttajatottumusten muuttumisesta sekä 
keskiluokan vauraustumisesta. Toimialansa johtavilla yrityksillä 
on usein hyvä kannattavuus sekä hinnoitteluvoima, minkä vuok-
si ne ovat kyenneet luomaan vakaan tuloskehityksen sekä arvon-
nousun omistajilleen.

Lähteet: FIM, kohde-etuuksien tiedot Bloomberg. Lähtötaso indeksoitu sataan prosenttiin. Osakekorin kehitystä laskettaessa ei ole huomioitu merkintäpalkkiota, 
mahdollista ylikurssia, lainaehtojen mukaista keskiarvotusta eikä tuottokertoimia. Lainaehtojen mukaiset tuotot voivat poiketa merkittävästi osakekorin 
kehityksestä. HUOMAA, ETTÄ HISTORIALLINEN TUOTTO TAI ARVONKEHITYS EI OLE TAE TULEVASTA TUOTOSTA TAI ARVONKEHITYKSESTÄ.

Globaali Osake 2020 -osakekorin ja vertailuna MSCI World -indeksin historiallinen kehitys 15.5.2008–15.5.2014

Lähteet: FIM, ECB, Bloomberg.

”    Globaali Osake 2020 
Sijoitusobligaation kautta 
sijoittaja voi hyötyä kan-
sainvälisten pörssiyhtiöi-
den osakkeiden mahdolli-
sesta kurssinoususta.
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 YRITYS TOIMIALA BLOOMBERG-ANALYYTIKKOSUOSITUSTEN JAKAUMA

Allianz SE Rahoitus- ja vakuutuspalvelut

AT&T Inc Telekommunikaatio

Deutsche Telekom AG Telekommunikaatio

Eni SpA Energiantuotanto

GlaxoSmithKline plc Lääketeollisuus

McDonald’s Corp Ravintolapalvelut

Sanofi S.A. Lääketeollisuus

Total S.A. Energiantuotanto

Unilever NV Elintarviketeollisuus

Verizon Communications Inc Tietoliikennepalvelut

66 % 24 % 10 %
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Allianz SE 
Allianz on yksi maailman suurimmista rahoitus- ja vakuutuspal-
velujen tarjoajista. Yhtiöllä on tytäryhtiöt (Allianz Group) mu-
kaan lukien toimintaa yli 70 eri maassa ja yritys- ja henkilö-
asiakkaita yli 83 miljoonaa. Vakuutuspalveluissa yhtiöillä on 
johtava markkina-asema kotimaassaan Saksassa ja varainhoidon 
puolella yhtiö on yksi maailman suurimmista. Yhtiön nettotuotot 
vuonna 2013 oli n. 6,2 miljardia euroa, hallinnoitavat asiakas-
varat n. 1 770 miljardia euroa ja henkilöstön määrä tytäryhtiöt 
mukaan lukien noin 148 000. Lisätietoa: www.allianz.com

AT&T Inc 
AT&T kuuluu maailman suurimpien telekommunikaatioalan  
yhtiöiden joukkoon. Yhtiö tarjoaa kansainvälisesti viestinnän 
palveluja niin yksityishenkilöille kuin yrityksille ja julkishallin-
nolle. Yhtiön toiminta kattaa mobiili- ja laajakaistaliittymien  
lisäksi informaatioteknologian ratkaisujen sekä digitaalitelevisio-
palvelujen tuottamisen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli  
n. 128,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja henkilöstön määrä  
noin 243 000. Lisätietoa: www.att.com

Deutsche Telekom AG 
Deutsche Telekom kuuluu maailman suurimpiin telekommuni-
kaatioalan yhtiöihin. Yhtiön toiminta kattaa kiinteiden ja lan-
gattomien laajakaistapalveluiden lisäksi informaatioteknologian 
ratkaisujen tuottamisen niin yrityksille kuin yksityishenkilöil-
le. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli n. 60,1 miljardia euroa 
ja yhtiön palveluksessa on noin 230 000 henkilöä. Lisätietoa: 
www.telekom.com

Eni SpA 
ENI kuuluu maailman suurimpiin energiayhtiöihin. Yhtiön toi-
minta ulottuu öljyn ja maakaasun etsinnästä ja jalostuksesta 
aina kuljetuspalveluihin sekä myyntiin ja markkinointiin. Yhti-
öllä on toimintaa 90 maassa ja vuonna 2013 yhtiö tuotti kes-
kimäärin 1,6 miljoonaa öljybarrelia vastaavan määrän öljyä ja 
kaasua päivässä (Mboe/d). Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 
n. 115 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 78 000.  
Lisätietoa: www.eni.com

GlaxoSmithKline plc 
GlaxoSmithKline on yksi maailman johtavista lääkkeiden, ro-
kotteiden ja itsehoitolääkkeiden valmistajista. Yhtiön liikevaihto 
vuonna 2013 oli n. 26,5 miljardia puntaa ja yhtiön palvelukses-
sa työskentelee yli 99 000 henkilöä yli sadassa maassa.  
Lisätietoa: www.gsk.com 

McDonald’s Corp 
McDonald’s on yksi maailman johtavista pikaruokaketjuista ja 
tunnetuimmista tuotemerkeistä. Yhtiöllä on yli 35 000 paikal-
lista ravintolaa yli 100 eri maassa. Ravintoloista 80 % toimii 
franchising periaatteella. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2013 n. 
28,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Yhtiön palveluksissa työs-
kentelee maailmanlaajuistesti lähes 1,8 miljoonaa työntekijää. 
Lisätietoa: www.mcdonalds.com

Sanofi S.A. 
Sanofi on yksi maailman suurimmista lääkealan yhtiöistä. Yhti-
ön toimintaan kuuluu uusien lääkkeiden tutkimus- ja kehitys-
työn lisäksi lääkkeiden ja terveydenhuoltotuotteiden valmistus. 
Yhtiöllä on toimintaa yli 100 maassa ja 112 tuotantoyksikköä 
41 eri maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 32,95 mil-
jardia euroa ja henkilöstön määrä yli 110 000. Lisätietoa:  
www.sanofi.com

Total S.A. 
Total kuuluu maailman suurimpien öljyhtiöiden joukkoon.  
Yhtiön toimialaan kuuluu öljyn ja maakaasun etsintä ja jalostus 
sekä öljytuotteiden myynti ja markkinointi. Lisäksi yhtiö valmis-
taa erikoiskemikaaleja kemianteollisuuden tarpeisiin. Yhtiöllä 
on toimintaa yli 130 massa ja öljytuotteiden etsintää ja jalos-
tusta yli 50 eri maassa. Vuonna 2013 yhtiö tuotti keskimäärin 
yli 2,3 miljoonaa öljybarrelia vastaavan määrän öljyä päivässä 
(Mboe/d). Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli n. 189,54 miljar-
dia euroa ja henkilöstön määrä yli 99 000. Lisätietoa:  
www.total.com

Unilever NV 
Unilever on yksi maailman johtavia päivittäistavaroiden tuottaja. 
Elintarvikkeiden ohella yhtiön kodinhoitoon ja hygieniaan liit-
tyviä tuotteita myydään yli 190 maassa ja noin 2 miljardia ku-
luttajaa käyttää yhtiön tuotteita maailmanlaajuisesti. Yhtiön yli 
400 tuotemerkistä kaksitoista suurinta luo vuosittain yli mil-
jardin euron liikevaihdon. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 
n. 49,8 miljardia euroa ja yhtiön palveluksessa työskentelee yli 
174 000 henkilöä. Lisätietoa: www.unilever.com

Verizon Communications Inc 
Verizon on maailman johtava tietoliikennepalveluja ja -ratkaisu-
ja tarjoava yhtiö. Yhtiö toimittaa laajakaistayhteyksiä sekä tie-
toliikenneyhteyksiä niin yrityksille kuin yksityishenkilöille. Yhtiö 
tarjoaa palvelujaan yli 150 maassa ja Yhtiön liikevaihto vuonna 
2013 oli n. 120,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja yhtiön pal-
veluksessa työskentelee yli 180 000 henkilöä. Lisätietoa:  
www.verizon.com

OSAKEKORIN YHTIÖT

Lähteet: FIM, Bloomberg, yhtiöiden verkkosivut, 16.5.2014.
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MITEN TUOTTO LASKETAAN?

Lähteet: Laskelma FIM 
Huomaa, että laskentaesimerkit perustuvat kuvitteellisiin lukuihin eivätkä ne kuvasta historiallista tai odotettua kehitystä. 

Sijoituksen tuotto perustuu kymmenen osakkeen tasapainoin 
muodostaman osakekorin kehitykseen. Osakekorin tuotto laske-
taan keskiarvona osakkeiden tuotoista kertomalla kunkin osak-
keen tuotto sen painoarvolla (1/10) osakekorissa ja laskelmalla 
näin saadut luvut yhteen. Osakkeiden tuotto voi vaikuttaa joko 
positiivisesti tai negatiivisesti osakekorin tuottoon. Kunkin osak-
keen alkuarvo määritellään keskiarvona ensimmäisen kolmen 
kuukauden ajalta alkaen 17.6.2014 (neljä kuukausihavaintoa) 
ja loppuarvo keskiarvona viimeisen kahden vuoden ajalta alkaen 
18.6.2018 (yhdeksän neljännesvuosittaista havaintoa). Mah-
dollisia osinkoja ei huomioida osakekorin tuottoa laskettaessa. 

Eräpäivänä sijoittajalle maksetaan mahdollinen positiivinen osa-
kekorin tuotto kerrottuna tuottokertoimella. Tuottokerroin on 

alustavasti 70 %1 vaihtoehdossa Perus ja 170 %1 vaihtoehdos-
sa Plus. Lopullinen tuottokerroin määräytyy markkinatilanteen 
mukaan ja vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä. 
Jos osakekorin tuotto on nolla tai negatiivinen, sijoitukselle ei 
makseta tuottoa. 

Osakekorin kehityksestä riippumatta sijoittajalle maksetaan erä-
päivänä sijoitettu 100 % nimellispääoma. Tämä nimellispää-
oman takaisinmaksuehto on voimassa vain eräpäivänä, eikä se 
kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota ja siihen liit-
tyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Ennen erä-
päivää obligaation jälkimarkkina-arvo saattaa olla nimellisarvoa 
matalampi tai korkeampi.

1 Tuottokerroin on alustava ja se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä, vähintään tasolle 60 % vaihtoehdossa Perus ja vähintään tasolle 160 %  
vaihtoehdossa Plus. Mikäli tuottokerroin on alle alustavasti ilmoitetun, lopullinen tuotto on pienempi kuin oheisessa laskentaesimerkissä.

2 Tuottoluvussa ei ole huomioitu merkintäpalkkiota
3 Huomioiden 2 %:n merkintäpalkkio sekä vaihtoehdossa Plus 110 %:n merkintähinta 

Osake Alkuarvo Loppuarvo Osakkeen tuotto

1 100 235 135 %

2 100 200 100 %

3 100 190 90 %

4 100 185 85 %

5 100 150 50 %

6 100 140 40 %

7 100 130 30 %

8 100 100 0 %

9 100 90 -10 %

10 100 70 -30 %

Osakekorin tuotto 49,00 %

Osake Alkuarvo Loppuarvo Osakkeen tuotto

1 100 95 -5 %

2 100 90 -10 %

3 100 75 -25 %

4 100 125 25 %

5 100 70 -30 %

6 100 60 -40 %

7 100 35 -65 %

8 100 20 -80 %

9 100 15 -85 %

10 100 10 -90 %

Osakekorin tuotto -40,50 %

Esimerkki 1: nouseva markkina Esimerkki 2: laskeva markkina

PERUS PLUS

Osakekorin tuotto 49,00 % 49,00 %

Tuottokerroin1 x 70 % x 170 %

= Sijoitusobligaation tuotto2 34,30 % 83,30 %

Vuotuinen tuotto3 4,68 % 8,53 %

PERUS PLUS

Osakekorin tuotto -40,50 % -40,50 %

Tuottokerroin1 x 70 % x 170 %

= Sijoitusobligaation tuotto2 0,00 % 0,00 %

Vuotuinen tuotto3 - 0,33 % -1,87 %

TUOTONLASKENTAESIMERKIT PERUSTUEN KUVITTEELLISIIN LUKUIHIN
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LASKENTAESIMERKKEJÄ ERI TUOTTOMAHDOLLISUUKSILLA 

Vaihtoehto Perus Plus

Merkintähinta 100 % 110 %

Nimellismäärä 10 000 € 10 000 €

Sijoitettava kokonaissumma 10 200 € 11 200 €

Tuottokerroin1 70 % 170 %

Vaihtoehto Perus Vaihtoehto Plus

Osakekorin tuotto Takaisinmaksu  
eräpäivänä

Vuotuinen tuotto  
sijoitetulle pääomalle

Takaisinmaksu  
eräpäivänä

Vuotuinen tuotto  
sijoitetulle pääomalle

- 50 % 10 000 € -0,33 % 10 000 € -1,87 %

- 25 % 10 000 € -0,33 % 10 000 € -1,87 %

0 % 10 000 € -0,33 % 10 000 € -1,87 %

25 % 11 750 € 2,38 % 14 250 € 4,08 %

50 % 13 500 € 4,77 % 18 500 € 8,70 %

75 % 15 250 € 6,91 % 22 750 € 12,50 %

100 % 17 000 € 8,86 % 27 000 € 15,75 %

Yllä olevissa laskelmissa oletetaan, että sijoitus pidetään eräpäivään saakka. Laskelmissa on huomioitu oletuksena merkintäpalkkio 2 % sekä vaihtoehdossa 
Plus 10 %:n ylikurssi. Sijoittajan maksettavaksi tulevat mahdolliset verot eivät ole mukana tässä markkinointimateriaalissa esitetyissä laskelmissa.

1 Tuottokerroin on alustava ja se vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä, vaihtoehdossa Perus vähintään tasolle 60 % ja vaihtoehdossa  
Plus vähintään tasolle 160 %.

MITEN TEEN SIJOITUKSEN?

MAKSA SIJOITUS

Maksu suoritetaan ostolaskelmassa 

annettujen ohjeiden mukaan viimeis-

tään 27.6.2014. Sijoittajalle lähete-

tään ostolaskelma arviolta 18.6.2014.

3
TOIMITA 

MERKINTÄSITOUMUS

FIMIIN

Täytä merkintäsitoumuslomake ja toi-

mita se FIMiin 13.6.2014 mennessä. 

Merkintäsitoumuslomake on saatavil-

la FIMin konttoreista tai FIM Asiakas-

palvelusta.

2PEREHDY  

ESITEMATERIAALIIN

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä 

sijoittajan tulee perehtyä tämän mark-

kinointimateriaalin lisäksi lainakoh-

taisiin ehtoihin ja liikkeeseenlaskijan 

19.8.2013 päivättyyn ohjelmaesittee-

seen (GSSP Base Prospectus 9) täy-

dennyksineen. Lainakohtaiset ehdot 

sekä ohjelmaesite ovat saatavilla FIMis-

tä ja Globaali Osake 2020 Sijoitusob-

ligaation kampanjasivuilta osoitteessa 

www.fim.com.

1
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TARJOUKSEN PÄÄPIIRTEET

AIKATAULU

Merkintäaika 23.5.–13.6.2014

Maksupäivä 27.6.2014

Liikkeeseenlasku-/selvityspäivä 3.7.2014

Sijoitusaika Noin 6 vuotta, 3.7.2014–3.7.2020

Eräpäivä 3.7.2020 (Tietyissä erityistilanteissa eräpäivä voi siirtyä)

OBLIGAATIO

Liikkeeseenlaskija Barclays Bank PLC  (Moody’s: A2, S&P: A, Fitch: A)

Tarjouksen tekijä FIM

Liikkeeseenlaskijan ohjelmaesite ja  
lainakohtaiset ehdot

Ohjelmaesite (GSSP Base Prospectus 9, päivätty 19.8.2013) täydennyksineen sekä  
lainakohtaiset ehdot ovat saatavilla osoitteesta www.fim.com

Tuotetyyppi Yleisön merkittäväksi tarkoitettu sijoitusobligaatio

Vakuus Obligaation nimellisarvon ja tuoton maksulle ei ole asetettu vakuutta, obligaatioon liittyy riski  
liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

Valuutta Euro

Vähimmäissijoitus Vaihtoehto Perus: 3 000 euroa, joka vastaa kolmea nimellisarvoltaan 1 000 euron obligaatiota 
Vaihtoehto Plus: 3 300 euroa (110 %:n merkintähinta huomioiden), joka vastaa kolmea  
nimellisarvoltaan 1 000 euron obligaatiota

Nimellisarvo (NA) 1 000 euroa yhtä obligaatiota kohden

Merkintähinta Vaihtoehto Perus: 100 % nimellisarvosta 
Vaihtoehto Plus: 110 % nimellisarvosta, mikä tarkoittaa, että obligaatio myydään 10 %:n ylikurssiin.

Merkintäpalkkio 2 % nimellisarvosta, jos merkintä alle 50 000 euroa 
1 % nimellisarvosta, jos merkintä vähintään 50 000 euroa

Säilytyspalkkio Maksuton säilytys FIMissä

Strukturointikustannus Merkintähinta sisältää vuotuisen strukturointikustannuksen, joka on arviolta noin 0,7 % nimellis-
arvosta (kokonaiskustannus noin 4,2 %). Arvio perustuu korko- ja johdannaismarkkinatilanteeseen 
16.5.2014.

Arvo-osuusjärjestelmä Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmä

Kirjaus arvo-osuustilille Obligaatio kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta 3.7.2014.

ISIN-koodi Vaihtoehto Perus: FI4000097134 
Vaihtoehto Plus: FI4000097142

Pörssilistaus Obligaatiot haetaan listattavaksi Lontoon pörssiin (London Stock Exchange), mikäli liikkeeseenlasku 
toteutuu.

Sovellettava laki Ehtoihin ja ohjeisiin, joilla sijoittajat merkitsevät FIMin tarjoamaa tuotetta, sovelletaan Suomen lakia. 
Obligaatioon sovelletaan Englannin lakia.

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

KOHDE-ETUUDET

Osakekori

Osakei
Bloomberg-koodi Paino Osakekorissa Arvopaperipörssi

Allianz SE ALV GY Equity 1/10 Xetra

AT&T Inc T UN Equity 1/10 New York Stock Exchange

Deutsche Telekom AG DTE GY Equity 1/10 Xetra

Eni SpA ENI IM Equity 1/10 Borsa Italiana

GlaxoSmithKline plc GSK LN Equity 1/10 London Stock Exchange

McDonald’s Corp MCD UN Equity 1/10 New York Stock Exchange

Sanofi S.A. SAN FP Equity 1/10 Euronext Paris

Total S.A. FP FP Equity 1/10 Euronext Paris

Unilever NV UNA NA Equity 1/10 Euronext Amsterdam

Verizon Communications Inc VZ UN Equity 1/10 New York Stock Exchange
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TUOTONLASKENTA

Takaisinmaksu eräpäivänä Nimellisarvo (NA) + NA × Tuottokerroin × Max[0, Osakekorin tuotto]

Osakekorin tuotto Osakekoriin sisältyy 10 pörssiosaketta tasapainoin (1/10). Eräpäivänä lasketaan yhteen kunkin Osakkeen 
Alkuarvon ja Loppuarvon välinen arvonmuutos kerrottuna Osakkeen painolla osakekorissa. Osakkeet huo-
mioidaan todellisen arvonkehityksen mukaisesti ja niiden tuotto voi vaikuttaa joko positiivisesti tai nega-
tiivisesti Osakekorin tuottoon. Mahdollisia osinkoja ei huomioida Osakekorin tuottoa laskettaessa.

Osakekori Kohdassa Kohde-etuudet määritelty osakekori, jossa kullakin osakkeella on 1/10 painoarvo

Tuottokerroin Vaihtoehto Perus: Alustavasti 70 %, vahvistetaan vähintään tasolle 60 %. 
Vaihtoehto Plus: Alustavasti 170 %, vahvistetaan vähintään tasolle 160 %. 
Lopullinen tuottokerroin vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä.

Alkuarvo Osakkeeni päivän päätösarvojen keskiarvo Alkuarvon tarkastelupäivinä

Loppuarvo Osakkeeni päivän päätösarvojen keskiarvo Loppuarvon tarkastelupäivinä

Alkuarvon tarkastelupäivät 17.6.2014, 17.7.2014, 18.8.2014 ja 17.9.2014 (yhteensä 4 tarkastelupäivää)

Loppuarvon tarkastelupäivät Neljännesvuosittain alkaen 18.6.2018 ja päättyen 17.6.2020 (yhteensä 9 tarkastelupäivää)

Pääomaturva 100 % nimellispääomasta eräpäivänä (ks. kohdat Liikkeeseenlaskijariski ja  

Jälkimarkkinariski sivulla 9).

Kaikki tästä markkinointimateriaalista ilmenevät obligaatioon liittyvät tiedot muodostavat vain yhteenvedon, eivätkä obligaation täy-
dellistä kuvausta. Sijoittajien tulisi lukea kaikki lainakohtaisista ehdoista ja liikkeeseenlaskijan 19.8.2013 päivätystä ohjelmaesit-
teestä (GSSP Base Prospectus 9) täydennyksineen ilmenevät obligaatioon liittyvät tiedot. Tämä markkinointimateriaali ei ole EU:n 
esitedirektiivin (2003/71/EC) ja Suomen arvopaperimarkkinalain tarkoittama esite. Lainakohtaiset ehdot sekä ohjelmaesite ovat saa-
tavilla pyydettäessä FIMistä ja ne on julkaistu Globaali Osake 2020 Sijoitusobligaation kampanjasivuilla osoitteessa www.fim.com

Barclays Bank PLC tai mikään sen lähipiiritaho, mukaan lukien sisar- tai tytäryhtiöt, ei ole laatinut eikä hyväksynyt tätä markkinointi-
materiaalia. 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 markkinointimateriaalin si-
sällöstä.
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KESKEISET RISKITEKIJÄT

Sijoitusobligaatiot sopivat sellaisille sijoittajille, joilla 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. 
Arvopaperimarkkinoilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä ja sijoit-
taja vastaa itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraa-
muksista. Sijoittajan tulisi tästä syystä ennen sijoituspäätöksen 
tekemistä tutustua huolellisesti tämän markkinointimateriaalin 
lisäksi muun muassa lainakohtaisiin ehtoihin sekä liikkeeseen-
laskijan 19.8.2013 päivättyyn ohjelmaesitteeseen (GSSP Base 
Prospectus 9) täydennyksineen. Lainakohtaiset ehdot sekä ohjel-
maesite ovat saatavilla Globaali Osake 2020 Sijoitusobligaation 
kampanjasivuilla osoitteessa www.fim.com. Tässä markkinointi-
materiaalissa kuvataan yleisellä tasolla tähän obligaatioon liitty-
viä riskejä. Obligaatioon ja sen liikkeeseenlaskijaan liittyviä 
riskejä on kuvattu lisäksi liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteessä.

Liikkeeseenlaskijariski

Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tar-
koitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttö-
mäksi eikä siten pysty vastaamaan sitoumuksistaan ja maksa-
maan obligaatiota takaisin. Obligaatioiden nimellisarvon ja 
tuoton maksulle ei ole asetettu vakuutta. Sijoittaja voi liikkee-
seenlaskijan mahdollisen maksukyvyttömyyden johdosta menet-
tää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai 
kokonaan. Sijoittajan tulee kiinnittää huomiota liikkeeseenlaski-
jan taloudelliseen asemaan ja luottokelpoisuuteen sijoituspää-
töstä tehdessään. Luottoriskiä voi arvioida esimerkiksi luottoluo-
kitusten avulla. Näitä julkaisevat esimerkiksi Standard & Poor’s 
ja Moody’s.

Tuottoriski

Sijoitusobligaation tuotto riippuu valittujen kohde-etuuksien 
kehityksestä. Kohde-etuuksien taso voi vaihdella obligaation 
sijoitusaikana. Jos kohde-etuudet eivät kehity toivotusti, sijoitta-
ja voi jäädä ilman tuottoa tai tuotto voi jäädä odotettua pienem-
mäksi. Lisäksi kohde-etuuksien tasot tiettynä päivänä eivät 
välttämättä kuvasta obligaation tuoton toteutunutta tai tulevaa 
kehitystä. Sijoitus obligaatioon ei ole sama asia kuin sijoitus 
joihinkin tai kaikkiin osakkeisiin, jotka sisältyvät kohde-etuuk-
siin, tai suoraan kohde-etuuksiin sidonnainen sijoitus. Sijoittajan 

tulee myös ottaa huomioon, että sijoittaja ei hyödy kohde-etuuk-
siin sisältyvien osakkeiden mahdollisista osingoista, eikä välttä-
mättä täysimääräisesti niihin liittyvistä yhtiötapahtumista.

Jälkimarkkinariski

Sijoitusta obligaatioon suositellaan vain, jos sijoittaja ei tarvitse 
sijoitettua pääomaa ennen obligaation eräpäivää. Pääomaturva 
on voimassa vain eräpäivänä, eikä se kata mahdollista ylikurssia 
eikä merkintäpalkkiota. Mikäli sijoittaja kuitenkin haluaa myydä 
obligaation ennen eräpäivää, myynti tapahtuu sen hetkiseen 
markkinahintaan, joka voi olla joko enemmän tai vähemmän 
kuin sijoitettu nimellispääoma. Riski menettää osa sijoitussum-
masta on sitä korkeampi, mitä lähempänä liikkeeseenlaskupäi-
vää myynti jälkimarkkinoilla tapahtuu. Markkinahintaan vaikut-
tavat mm. yleisen korkotason muutokset. Korkotason nousu 
laskee yleensä obligaation jälkimarkkina-arvoa ja markkinakorko-
jen lasku vastaavasti yleensä nostaa obligaation jälkimarkkina-ar-
voa. Sijoitusobligaation arvonmuutos ei heijasta kohde-etuuden 
arvonmuutosta täysimääräisesti ennen eräpäivää.

On mahdollista, ettei obligaatiolle muodostu laina-aikana jatku-
vaa päivittäistä jälkimarkkinaa. Sijoittajan on syytä tiedostaa 
myös, ettei jälkimarkkinahintaa tyypillisesti ole saatavilla kuin 
yhdestä paikasta, tarjouksen tekijältä FIMiltä. FIM pyrkii tarjoa-
maan ostohintaa obligaatiolle normaaleissa markkinaolosuhteis-
sa sijoitusajan jokaisena sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä 
sekä Helsingissä että Lontoossa, muttei takaa jälkimarkkinoita.

Ennenaikaisen takaisinmaksun riski

Liikkeeseenlaskija voi lunastaa obligaation takaisin ennen sen 
erääntymistä lainaehdoissa mainituissa erityistapauksissa, esi-
merkiksi olennaisen lakimuutoksen johdosta. Tällainen ennenai-
kainen takaisinmaksu voi johtaa siihen, että obligaation lopulli-
nen tuotto jää ennakoitua pienemmäksi, sijoittaja saa 
sijoittamansa pääoman takaisin vain osittain tai sijoitettu pää-
oma menetetään kokonaan. 

Verotusriski

Sijoitustuotteen tai sen tuoton verotuskohtelussa tapahtuvat 
muutokset voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. 
Obligaation verotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema voi 
muuttua obligaation sijoitusaikana.

RISKILUOKITUS: MATALA RISKI. PÄÄOMATURVA. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoma palaute-

taan eräpäivänä, mikäli liikkeeseenlaskija on maksukykyinen. Sijoituksessa voi olla enintään 15 % ylikurssia. 

Pääomaturva on voimassa ainoastaan eräpäivänä eikä se kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja 

kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä. Riskiluoki-

tus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinoin-tiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoi-

hin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. Lisätietoja riskiluokituksesta Suomen 

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n Internet -sivuilta www.sijoitustuotteet.fi.
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VEROTUS
Tässä markkinointimateriaalissa kuvataan ainoastaan lyhyesti 
obligaation tämänhetkistä verotusta Suomessa yleisesti verovel-
vollisen luonnollisen henkilön kohdalla. Obligaation verotukselli-
nen ja lainsäädännöllinen asema voi muuttua obligaation laina-
ajan aikana ja niillä voi olla haitallisia vaikutuksia sijoittajalle. 
Obligaation liikkeeseenlaskija tai FIM ei toimi asiakkaan vero-
asiantuntijana, vaan kunkin sijoittajan tulee erikseen selvittää 
veroasiantuntijaltaan omaan tilanteeseensa soveltuvat säännök-
set.

Obligaatiolle eräpäivänä maksettavaa mahdollista tuottoa käsi-
tellään pääomatulona tuloverolain (30.12.1992/1535) mukai-
sesti. Liikkeeseenlaskijan suomalainen maksuasiamies toimittaa 
tuotosta pääomatuloveroprosentin mukaisen ennakonpidätyksen 
(tällä hetkellä 30 %).

Obligaation luovutuksesta ennen eräpäivää syntyvää voittoa 
käsitellään luovutusvoittona, joka lasketaan vähentämällä luovu-
tushinnasta hankintahinta sekä hankinta- ja myyntikulut (tai 
vaihtoehtoisesti hankintameno-olettamana 20 % luovutushin-
nasta).

Obligaation luovutuksesta ja todennäköisesti myös takaisinmak-
susta eräpäivänä syntyvää tappiota käsitellään luovutustappiona, 
joka voidaan vähentää luovutusvoitoista (mutta ei muista pää-
omatuloista) sinä verovuonna, jona luovutus tai takaisinmaksu 
on tapahtunut, sekä sitä seuraavana viitenä vuotena.

FIM (Y-tunnus 1771007-6) on laatinut tämän markkinointima-
teriaalin FIMin tekemän tarjouksen johdosta, jossa FIM (“FIM” 
tarkoittaa FIM Pankki Oy:tä tai asiayhteydestä riippuen FIMin 
kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä) tarjoaa obligaatiota 
sijoittajien ostettavaksi. FIM tekee tarjouksen omissa nimissään 
ja omaan lukuunsa. FIM on sijoittajien korvausrahaston jäsen. 
FIMiä valvoo Finanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 
00101 Helsinki, puhelin (09) 010 831 51, sähköposti: finans-
sivalvonta@finanssivalvonta.fi)

Myyntirajoitukset

Tätä tarjousta ei kohdisteta luonnollisille henkilöille tai oikeus-
henkilöille, joiden osallistuminen edellyttää muita kuin Suomen 
lain edellyttämiä toimenpiteitä. Eräiden valtioiden lainsäädäntö 
saattaa asettaa rajoituksia tämän materiaalin levittämiselle tai 
tarjoamiselle. Tätä myyntimateriaalia tai sen kopioita ei saa levit-
tää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin 
Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Tässä julkaisussa 
annettavia tietoja ei ole tarkoitettu minkäänlaiseen jakeluun 
Kanadassa ja siten niitä ei voida pitää minkäänlaisena taloudel-
lisena suosituksena Kanadan lainsäädännön tarkoittamassa 
merkityksessä. Myös muiden maiden lait ja säännökset voivat 
rajoittaa tämän julkaisun levittämistä.

Tarjouksen toteutus ja rajoitukset 

FIMillä on oikeus tarjouksen peruuttamiseen, mikäli sijoitusten 
kokonaismäärä jää alle 3 000 000 euron nimellisarvon. Jos 
lainsäädäntö, tuomioistuinten tai viranomaisten päätökset tai 
vastaavat Suomessa tai ulkomailla tekevät tarjouksen toteutuk-
sen täysin tai osittain mahdottomaksi tai vaikeuttavat sitä olen-
naisesti, tai markkinaolosuhteissa tapahtuu olennainen negatiivi-
nen muutos, tarjous voidaan peruuttaa. Jos tarjous perutaan ja 
FIM on tällöin vastaanottanut sijoittajalta sijoitettavan määrän ja 
merkintäpalkkion, FIM palauttaa varat sijoittajan pankkitilille 
korotta. FIM tiedottaa kaikkia merkintäsitoumuksen jättäneitä 
sijoittajia tarjouksen peruuntumisesta. Liikkeeseenlasku peruu-
tetaan, jos tuottokerrointa ei voida vahvistaa vähintään tasolle 
60 % vaihtoehdossa Perus ja vähintään tasolle 160 % vaihtoeh-
dossa Plus. Ylikysyntätilanteessa FIM allokoi obligaation sijoitta-
jille merkintäsitoumuslomakkeiden saapumis- ja rekisteröimis-
järjestyksessä.

TÄRKEÄÄ TIETOA
Ohjelmaesitteen täydennykset

Mikäli liikkeeseenlaskija julkistaa EU:n esitedirektiivin 
(2003/71/EC) 16 artiklan tarkoittaman ohjelmaesitteen tai 
lainakohtaisten ehtojen täydennyksen tarjousaikana, merkintäsi-
toumuksen antaneella sijoittajalla on arvopaperimarkkinalain 
mukainen oikeus perua päätöksensä ilmoittamalla tästä kirjalli-
sesti FIMille kahden pankkipäivän kuluessa täydennyksen julkis-
tamisesta (tai FIMin ilmoittamana myöhäisempänä ajankohta-
na).

Etämyynti ja tiedot palveluntarjoajasta

Palveluntarjoajaa koskevat tiedot ja obligaation etämyyntiä kos-
kevat ennakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu annetaan 
suomeksi (pois lukien rahoitusvälineen ulkomaisen liikkeeseen-
laskijan laatima esite ja muu materiaali, joka on asiakkaan saa-
tavilla englannin kielellä). Palveluntarjoajaa ja etämyyntiä koske-
vat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.fim.com.

FIMin maksamat palkkiot 

FIMin kolmannelle osapuolelle mahdollisesti maksamat palkkiot 
maksetaan asiakkaan FIMille maksamasta merkintäpalkkiosta 
sekä strukturointikustannuksesta, eikä palkkio lisää asiakkaan 
maksaman palkkion määrää. Asiakkaan maksama palkkio on 
siten samansuuruinen riippumatta siitä, mistä FIMin kanssa 
samaan konserniin kuuluvasta yhtiöstä tai kolmannelta sopimus-
osapuolelta asiakas ostaa obligaation.

Merkinnän peruminen

Merkintäsitoumusilmoituksen jättäminen on sitova, eikä sijoitta-
jalla lain mukaan ole oikeutta peruuttaa sitä (peruutusoikeudes-
ta ohjelmaesitteen täydennyksen yhteydessä katso kohta Ohjel-
maesitteen täydennykset). Mikäli FIM joutuu hylkäämään 
sitoumuksen sijoittajasta johtuvasta syystä, on tällaisen hylätyn 
merkintäsitoumuksen jättänyt velvollinen korvaamaan FIMille 
aiheutuneet kustannukset ja tappion. Mikäli koko maksua ei 
suoriteta asetetun ajan kuluessa, on FIMillä oikeus hylätä mer-
kintäsitoumus tai jo varattu obligaatio voidaan siirtää tai myydä 
toiselle sijoittajalle.
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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


