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Aikataulu 

Merkintäaika 1.10.–22.10.2014 

Maksupäivä 5.11.2014 

Liikkeeseenlasku-/selvityspäivä 13.11.2014 

Eräpäivä 13.11.2017 

 

Obligaatio 

Liikkeeseenlaskija 
Nordea Pankki Suomi Oyj, luottoluokitukset Moody’s: Aa3 (negatiiviset näkymät), S&P: AA- (negatiiviset 
näkymät), Fitch: AA- 

Liikkeeseenlaskijan ohjelmaesite ja 
lainakohtaiset ehdot 

Ohjelmaesite (Structured Note Programme , päivätty 20.12.2013) 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 3 000 euroa, mikä vastaa kolmea nimellisarvoltaan 1 000 euron obligaatiota 

Nimellisarvo (NA) 1 000 euroa yhtä obligaatiota kohden 

Merkintähinta 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 
Merkintähintaan sisältyy FIMin strukturointikustannus, joka on noin 2,8 % nimellisarvosta (vuotuinen 
kustannus noin 0,9 %). 

Arvo-osuusjärjestelmä Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmä 

Kirjaus arvo-osuustilille Obligaatio kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta 13.11.2014.  

ISIN-koodi FI4000090782 

Pörssilistaus NASDAQ OMX Helsinki Oy 

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

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

 

Kohde-etuudet 

Valuuttaparii 

euro/Brasilian real (EUR/BRL)  

euro/Etelä-Afrikan randi (EUR/ZAR)  

euro/Turkin liira (EUR/TRY) 
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Tämä ehtotiivistelmä sisältää otteita obligaatiota koskevista lainakohtaisista ehdoista. Jos mahdollisia ristiriitaisuuksia tämän ehtotiivistelmän ja 
markkinointimateriaalin tai lainakohtaisten ehtojen välillä ilmenee, lopulliset lainakohtaiset ehdot ja markkinointimateriaali ovat etusijalla. 

 

 
 

Tuotonlaskenta  

Takaisinmaksu eräpäivänä Nimellisarvo (NA) + NA × Tuottokerroin × Max[0, Parhaiten kehittyneen Valuuttaparin i arvonkehitys] 

Valuuttaparin i arvonkehitys (Valuuttaparin i Alkuarvo - Valuuttaparin i Loppuarvo) / Valuuttaparin i Alkuarvo 

Parhaiten kehittynyt Valuuttapari Valuuttapari i, jonka arvonkehitys on korkein. 

Tuottokerroin 200 % 

Valuuttaparin i Alkuarvo Alkuarvon tarkastelupäivänä Reutersissa julkaistu valuuttakurssi neljällä desimaalilla 

Valuuttaparin i Loppuarvo Loppuarvon  tarkastelupäivänä Reutersissa julkaistu valuuttakurssi neljällä desimaalilla 

Alkuarvon tarkastelupäivä 27.10.2014 

Loppuarvon tarkastelupäivä 27.10.2017 

Pääomaturva 

100 % nimellispääomasta eräpäivänä. 

Liikkeeseenlaskijan tarjoama nimellispääoman takaisinmaksuehto eli pääomaturva on voimassa vain 
eräpäivänä eikä se kata ylikurssia eikä merkintäpalkkiota. Ennen eräpäivää obligaation arvo voi olla 
sijoitettua nimellispääomaa matalampi tai korkeampi. Lainan nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy 
riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä 
tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan 
sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan mahdollisen maksukyvyttömyyden johdosta täten 
menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Lisäksi obligaation 
takaisinmaksuun liittyy riskejä, jotka on kuvattu tarkemmin markkinointimateriaalin kohdassa Keskeiset 
riskitekijät. 


