
Liikkeeseenlaskija: Barclays Bank PLC.Tarjouksen tekijä ja obligaation jälleenmyyjä: FIM Pankki Oy (”FIM”). 
FIM on laatinut tämän myyntiesitteen. Tätä myyntiesitettä ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään 
tarkoituksessa ilman FIM Pankki Oy:n etukäteen antamaa lupaa. Obligaation täydelliset ja sitovat lainakohtaiset 
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SUOMIKORI 2017 
SIJOITUSOBLIGAATIO
– PERUS JA PLUS

MERKINTÄAIKA: 2.5. – 31.5.2012

 

PERUS PLUS

Merkintähinta 100 % 110 %

Pääomaturva1 100 % 100 %

Alustava tuottokerroin2 85 % 195 %

Kohde-etuus
Kahdentoista pörssiosakkeen 
muodostama osakekori

Sijoitusaika Noin 5 vuotta



SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO
Sijoitus kahteentoista suomalaiseen3 pörssiyhtiöön

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. Lisäksi obligaation takaisinmaksuun liittyy riskejä, jotka on kuvattu tarkemmin 
kohdassa Keskeiset riskitekijät sivulla 10. 

2  Tuottokerroin vahvistetaan viimeistään 11.6.2012, vähintään tasolle 75 % vaihtoehdossa Perus ja vähintään tasolle 185 % vaihtoehdossa Plus.
3  Suomalaisella yhtiöllä tarkoitetaan Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattua yhtiötä.

Pääomaturvattu1 sijoitus suuriin 
suomalaisiin, kansainvälisestikin 
tunnettuihin, pörssiyhtiöihin. 

Sijoituksen tuotto määräytyy kah-
dentoista osakkeen muodostaman 
osakekorin kehityksen perusteella.

Osakekorin kohde-etuusyhtiöt 
ovat Fortum Oyj, Kone Oyj, 
Konecranes Oyj, Metso Oyj, 
Nokian Renkaat Oyj, Nordea Bank 
AB, Outokumpu Oyj, Sampo Oyj, 
Stora Enso Oyj, TeliaSonera AB, 
UPM-Kymmene Oyj ja Wärtsilä Oyj.

Sijoitusaika noin 5 vuotta.

SIJOITUSOBLIGAATIO LYHYESTI RISKITEKIJÖITÄ

Vaivaton tapa sijoittaa pääomatur-
vatusti1 tunnetuihin suomalaisiin 
suuryhtiöihin.

Mahdollisuus hyötyä suomalais-
ten yhtiöiden osakkeiden arvon-
noususta.

Neljän parhaiten kehittyneen 
osakkeen arvonmuutokseksi lu-
kitaan kiinteä +30 %, muiden 
osakkeiden kurssikehitystä ei ole 
rajoitettu. 

100 % pääomaturva1 eräpäivänä 
nimellisarvolle.

Sijoitusobligaation tuotto riippuu 
kohde-etuuksien kehityksestä. Jos 
kohde-etuudet eivät kehity toi-
votusti, sijoittaja voi jäädä ilman 
tuottoa tai tuotto voi jäädä odo-
tettua pienemmäksi.

Sijoitusta obligaatioon suosi-
tellaan pidettäväksi eräpäivään 
saakka. Jälkimarkkinahinta voi 
vaihdella voimakkaastikin, riippu-
en mm. korkotasosta ja kohde-
etuuksien kehityksestä.

Jos liikkeeseenlaskija tulee mak-
sukyvyttömäksi, sijoittaja voi me-
nettää sijoittamansa pääoman 
sekä mahdollisen tuoton osittain 
tai kokonaan

RISKILUOKITUS: MATALA RISKI. PÄÄOMATURVA. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispää-
oma palautetaan eräpäivänä, mikäli liikkeeseenlaskija on maksukykyinen. Sijoituksessa voi olla enin-
tään 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. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolel-
lisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja 
niissä mainittuihin riskeihin. Lisätietoja riskiluokituksesta Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden 
yhdistys ry:n Internet-sivuilta www.sijoitustuotteet.fi .

MIKSI SIJOITTAA?

2



TUOTTOA SUOMESTA?

Velkakriisin tuolla puolen maailmantalouden näkymissä on ha-
vaittavissa kohentumisen merkkejä. Alkuvuoden rohkaisevat ta-
lousluvut Euroopasta, Aasiasta ja USA:sta ovat heijastuneet 
osakekurssien kehitykseen vuoden ensimmäisen neljänneksen 
aikana. Tammi-maaliskuun voimakkaan nousun jälkeen tunnel-
ma markkinoilla vaihtui epäilevämpään suuntaan, mikä on nä-
kynyt vaisuina tuottoina ja heiluntana pörssikursseissa.  Suo-
men osakemarkkina mielletään reunamarkkinaksi, jotka yleisesti 

ovat kärsineet voimakkaas-
ti kansainvälisten sijoittajien 
riskien karttamisesta. Reu-
namarkkinoilla heilunta on 
tyypillisesti voimakkaampaa 
kuin esimerkiksi USA:n osa-
kemarkkinoilla – molempiin 
suuntiin.

 Suomen osakemarkkinaym-
päristössä halvempi euro, 

matala korkotaso, hyvä osinkotuotto ja laskeneet arvostukset 
osakekursseissa herättävät mielenkiintoa sijoittajissa. Esimer-
kiksi osakemarkkinoiden hinnoittelussa yleisimpänä seurattu 
luku P/E, joka kuvaa yhtiön markkina-arvon suhdetta tehtyyn tu-
lokseen, on suomalaisissa pörssiyhtiössä 20–25 % alle pitkän 
aikavälin keskiarvon1.  Kun huomioidaan vielä, että monet pörs-
siyhtiöistämme ovat varsin vientivetoisia, luo tämä paljon mah-
dollisuuksia osakemarkkinan positiiviselle kehitykselle.  Uhka-
kuvana on toki talouden yleisen tilan heikkeneminen, mikä voisi 
johtaa yhä laskeviin kursseihin. Silloin kun mahdollisuudet ja 
uhat ovat korkealla, täytyy sijoittajan kiinnittää entistä enem-
män huomiota sijoitustuotteisiin ja niiden riskitasoihin.

Suomikori 2017 Sijoitusobligaatio

Suomikori 2017 Sijoitusobligaatio on noin viiden vuoden mittai-

nen pääomaturvattu2 joukkovelkakirja, joka tarjoaa vaivattoman 
tavan sijoittaa FIMin valitsemiin suomalaisiin pörssiyhtiöihin. 
Sijoitusobligaatiossa yhdistyvät Suomen osakemarkkinoiden 
tuottopotentiaali, hajautus eri toimialoihin sekä markkinoiden 
laskulta suojaava pääomaturva2 eräpäivänä. Suomikori 2017 
Sijoitusobligaation kohde-etuutena toimivaan osakekoriin on 
valittu 12 osaketta, joilla näkemyksemme mukaan on hyvät 
edellytykset kurssinousulle. Valitut yhtiöt toimivat useilla eri toi-
mialoilla, ja niiden liikevaihto koostuu useilta eri markkinoilta.

Suomikori 2017 Sijoitusobligaation kautta sijoittaja voi hyötyä 
suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden mahdollisesta kurssi-
noususta. Sijoitusobligaation tuottoa laskettaessa  neljän par-
haiten kehittyneen osakkeen arvonmuutokseksi lukitaan +30 % 
riippumatta siitä, miten nämä osakkeet ovat kehittyneet sijoi-
tusaikana. Muiden osakkeiden kurssikehitystä ei ole rajoitettu. 
Tuotto on siis positiivinen mikäli kahdeksan heikoimmin kehit-
tyneen yhtiön osakkeen kurssikehitys on keskimäärin suurempi 
kuin -15 %. Yhtiöiden maksamat osingot eivät lisää sijoittajan 
tuottoa eikä niitä huomioida. Katso lisää kohdasta tuotonlas-
kenta. 

Sijoitusobligaatiosta on merkittävissä kaksi eri vaihtoehtoa: Pe-
rus ja Plus. Vaihtoehto Perus on suunnattu riskiä karttaville si-
joittajille ja sen tuottokerroin on alustavasti 85 % osakekorin 
lainaehtojen mukaisesta kehityksestä. Vaihtoehto Plus on vas-
taavasti suunnattu enemmän riskiä sietäville sijoittajille, jot-
ka hakevat korkeampaa tuottotavoitetta. Vaihtoehdossa Plus 
on 10 % ylikurssiriski, jolla vastaavasti saavutetaan alustavasti 
195 %:n tuottokerroin osakekorin lainaehtojen mukaisesta tuo-
tosta.

Oheisessa kuvaajassa on havainnollistettu, kuinka Suomikori 
2017 Sijoitusobligaation yhtiöt ovat kehittyneet suhteessa Suo-
men OMX Helsinki 25 -indeksin kehitykseen.

”      Suomikori 2017 Si-
joitusobligaation kautta 
sijoittaja voi hyötyä suo-
malaisten pörssiyhtiöiden 
osakkeiden mahdollisesta 
kurssinoususta.

Lähteet: FIM, kohde-etuuksien tiedot Bloomberg. Aikasarjan alkupäivä sen mukaisesti, kun Cargotec Oyj irtautui KONE Oyj:stä.
Lähtötaso indeksoitu sataan prosenttiin. Osakekorin kehitystä laskettaessa ei ole huomioitu merkintäpalkkiota, mahdollista ylikurssia, neljän 

parhaiten kehittyneen osakkeen korvaustasoa, lainaehtojen mukaista keskiarvotusta eikä tuottokertoimia. Lainaehtojen mukaiset tuotot voivat 
poiketa merkittävästi osakekorin kehityksestä. Lisätietoja FIMistä.

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

1 Lähteet: FIM
2 Katso edellisen sivun alaviite 1

Suomikori 2017 -osakekorin ja OMX Helsinki 25 -indeksin historiallinen kehitys 1.6.2005 – 20.4.2012

Suomikori 2017 -osakekori OMX Helsinki 25 -indeksi
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Fortum Oyj
Fortum Oyj on suomalainen energiayhtiö, jonka toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren alueelle. Yhti-
ön toimintaan kuuluvat sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu, voimalaitosten käyttö- ja kunnossapitopalvelut, sekä energiaan 
liittyvät muut palvelut. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö, lämpö ja höyry. Fortumin liikevaihto vuonna 2011 oli 6,16 miljardia euroa ja 
henkilöstön määrä 11 000. Lisätietoa: www.fortum.fi

Kone Oyj
Kone Oyj on yksi maailman johtavista hissejä ja liukuportaita valmistavista yhtiöistä. Yhtiö sekä valmistaa hissejä ja liukuportaita, että 
tarjoaa palveluja niiden kunnossapitoon ja nykyaikaistamiseen. Vuonna 2011 Koneen liikevaihto oli 5,22 miljardia euroa ja henkilös-
tömäärä 37 500. Lisätietoa: www.kone.fi

Konecranes Oyj
Konecranes Oyj on suomalainen nostureita valmistava ja kunnossapitopalveluita tarjoava yhtiö. Yhtiö on tunnettu teollisuuden silta-
nostureista, mutta se automatisoi myös satamia valmistamalla satamanostureita. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 12 maassa ja myynti- 
ja huoltopisteitä 46 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 1,9 miljardia euroa. Työntekijöitä yhtiöllä on noin 10 000. Lisätietoa: 
www.konecranes.fi

Metso Oyj
Metso Oyj on pörssinoteerattu metalliteollisuusyhtiö. Yhtiön toiminta jakautuu nykyisin kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Metso Pa-
per, Metso Power, Metso Minerals ja Metso Automation. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 6,5 miljardia euroa ja työntekijöitä sillä 
oli 30 000. Lisätietoa: www.metso.fi

Nokian Renkaat Oyj
Nokian Renkaat Oyj on Nokialla vuonna 1988 perustettu kumiteollisuusyhtiö. Henkilöautonrenkaiden lisäksi Nokian Renkaat Oyj 
valmistaa raskaita renkaita mm. satama-, kaivos-, maatalous- ja metsäkoneisiin ja kuorma-autoihin. Raskaan kaluston renkaat tuot-
tavat huomattavan osan tuloksesta. Vuoden 2011 liikevaihto oli 1,46 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 3 800. Lisätietoa: 
www.nokianrenkaat.fi

Nordea Bank AB
Nordea Bank AB on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suurin finanssipalvelukonserni. Konsernilla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja 
1 100 konttoria. Suomessa asiakkaita on noin 2,3 miljoonaa. Vuoden 2011 liikevaihto ylsi 9,5 miljardiin euroon ja henkilöstöä yhti-
öllä oli yli 33 000. Lisätietoa: www.nordea.fi

OSAKEKORI

Suomikori 2017 Sijoitusobligaation kohde-etuutena on osakekori, joka on koottu kahdestatoista osakkeesta. Kullakin yksittäisellä 
osakkeella on yhtä suuri paino (1/12) osakekorissa. 

Lähde: Bloomberg, 16.4.2012

Osakekoriin kuuluvat osakkeet

YRITYS TOIMIALA BLOOMBERG-ANALYYTIKKOSUOSITUSTEN JAKAUMA

Fortum Oyj Yleishyödylliset palvelut

Kone Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut

Konecrandes Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut

Metso Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut

Nokian Renkaat Oyj Kulutustavarat

Nordea Bank AB Rahoitus

Outokumpu Oyj Perusteollisuus

Sampo Oyj Rahoitus

Stora Enso Oyj Perusteollisuus

TeliaSonera AB Tietoliikennepalvelut

UPM-Kymmene Oyj Perusteollisuus

Wärtsilä Oyj Teollisuustuotteet ja -palvelut
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76 %
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81 %

42 %

75 %

33 %

27 %

50 %
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18 %

32 %

25 %
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24 %

38 %

19 %

9 %
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Lähteet: FIM, Bloomberg, yhtiöiden verkkosivut.

Outokumpu Oyj
Outokumpu Oyj on monikansallinen metalliteollisuudenalan yritys, joka toimii 30 maassa. Yhtiön pääliiketoiminta-alue on ruostuma-
ton teräs. Vuoden 2011 liikevaihto oli 5,0 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 8 200. Lisätietoa: www.outokumpu.com

Sampo Oyj
Sampo Oyj on henkivakuutus- ja vahinkovakuutustoimintaa sekä sijoitustoimintaa harjoittava finanssikonserni. Konserniin kuuluvat 
Pohjoismaiden suurin vahinkovakuutusyhtiö If, henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum Life,  sekä konsernin emoyhtiö Sampo Oyj. 
Vuonna 2011 yhtiön tulos oli 1,0 miljardia euroa ja sillä oli lähes 7 000 työntekijää. Lisätietoa: www.sampo.com

Stora Enso Oyj
Stora Enso Oyj on ruotsalais-suomalainen metsäteollisuusyritys. Stora Ensolla on tuotantolaitoksia 18 maassa ja yhtiö on yksi maail-
man suurin paperin- ja kartonginvalmistaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 11 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 28 000. 
Lisätietoa: www.storaenso.com

TeliaSonera AB
TeliaSonera AB on pohjoismainen teleoperaattori. TeliaSonera tarjoaa sekä kiinteän että mobiilin verkon tietoliikennepalveluja yritys- ja 
kuluttaja-asiakkaille. Vuoden 2011 liikevaihto oli 104,3 miljardia kruunua ja henkilöstön määrä 28 400. Lisätietoa: www.teliasonera.fi

UPM-Kymmene Oyj
UPM-Kymmene Oyj on maailman suurimpia metsäteollisuusyhtiöitä. Yhtiön päätuotteita ovat aikakauslehti- ja sanomalehtipaperit, 
hieno- ja erikoispaperit, tarramateriaalit sekä puutuotteet. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2011 10,0 miljardia euroa ja työntekijöitä yh-
tiöllä oli 23 900. Lisätietoja: www.upm.com

Wärtsilä Oyj
Wärtsilä Oyj on suomalainen konepajateollisuutta harjoittava pörssiyhtiö, joka toimittaa laivamoottoreita, -koneistoja ja -laitteistoja 
sekä öljy-, kaasu- ja monipolttoainemoottoreihin perustuvia voimalaitoksia. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2011 4,2 miljardia euroa ja 
työntekijöitä sillä oli lähes 18 000. Lisätietoa: www.wartsila.com
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Eräpäivänä sijoittaja saa nimellisarvon lisäksi sijoitusobligaation 
lopullisen tuoton. Tämä lasketaan kertomalla Osakekorin tuotto 
Tuottokertoimella. Tuottokerroin on alustavasti 85 %1 vaihtoeh-
dossa Perus ja 195 %1 vaihtoehdossa Plus. Lopullinen Tuotto-
kerroin määräytyy markkinatilanteen mukaan. 

Sijoituksen tuotto on sidottu Osakekoriin, johon sisältyy 12 
pörssiosaketta tasapainoin 1/12. Kunkin osakkeen Alkuarvo 
määritellään keskiarvona ensimmäisen kolmen kuukauden ajal-
ta alkaen 11.6.2012 (neljä erillistä kuukausihavaintoa) ja Lop-
puarvo keskiarvona viimeisen kolmen kuukauden ajalta alkaen 
13.3.2017 (neljä erillistä kuukausihavaintoa). Kullekin osak-
keelle lasketaan arvonmuutos ja neljän parhaiten menestyneen 
osakkeen arvonmuutokset korvataan kiinteällä 30 %:n tuotol-

MITEN TUOTTO LASKETAAN?

la riippumatta siitä, miten kyseiset osakkeet ovat todellisuudes-
sa kehittyneet sijoitusaikana. Muut kahdeksan osaketta huomi-
oidaan tuotonlaskennassa todellisen arvonkehityksen mukaisesti 
ja niiden tuotto voi vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti 
Osakekorin tuottoon. 

Jos lopullinen tuotto on nolla tai negatiivinen, sijoittajalle mak-
setaan eräpäivänä sijoitettu 100 % nimellispääoma. Tämä ni-
mellispääoman takaisinmaksuehto on voimassa vain eräpäivänä, 
eikä se kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota ja sii-
hen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Ennen 
eräpäivää obligaation jälkimarkkina-arvo saattaa olla nimellisar-
voa matalampi tai korkeampi.

WTUOTONLASKENTAESIMERKIT PERUSTUEN KUVITTEELLISIIN LUKUIHIN

HUOMAA, ETTÄ KUVITTEELLISIIN LUKUIHIN PERUSTUVA TUOTTO EI OLE TAE TULEVASTA TUOTOSTA.
Lähteet: Laskelma FIM

1  Tuottokerroin on alustava ja se vahvistetaan viimeistään 11.6.2012, vähintään tasolle 75 % vaihtoehdossa Perus ja vähintään tasolle 
185 % vaihtoehdossa Plus. Mikäli tuottokerroin on alle alustavasti ilmoitetun, lopullinen tuotto on pienempi kuin oheisessa laskentaesi-
merkissä.

2  Tuottoluvussa ei ole huomioitu merkintäpalkkiota
3  Huomioiden 2 %:n merkintäpalkkio ja vaihtoehdossa Plus 110 %:n merkintähinta 
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Esimerkki 1: 
nouseva markkina

Osake Alkuarvo Loppuarvo Arvonmuutos Tuotonlaskennassa huo-
mioitava arvonmuutos

1 100 270 170 % 30 %
2 100 260 160 % 30 %
3 100 230 130 % 30 %
4 100 200 100 % 30 %
5 100 190 90 % 90 %
6 100 180 80 % 80 %
7 100 154 54 % 54 %
8 100 145 45 % 45 %
9 100 135 35 % 35 %
10 100 130 30 % 30 %
11 100 125 25 % 25 %
12 100 125 25 % 25 %

Osakekorin tuotto 42 %

PERUS PLUS
Osakekorin tuotto 42,00 % 42,00 %
x Tuottokerroin1 85 % 195 %
= Sijoitusobligaation lopullinen tuotto2 35,70 % 81,90 %
Vuotuinen tuotto3 5,83 % 10,11 %

Esimerkki 2: 
laskeva markkina

Osake Alkuarvo Loppuarvo Arvonmuutos Tuotonlaskennassa huo-
mioitava arvonmuutos

1 100 86 -14 % 30 %
2 100 83 -17 % 30 %
3 100 82 -18 % 30 %
4 100 81 -19 % 30 %
5 100 72 -28 % -28 %
6 100 65 -35 % -35 %
7 100 62 -38 % -38 %
8 100 56 -44 % -44 %
9 100 49 -51 % -51 %
10 100 40 -60 % -60 %
11 100 37 -63 % -63 %
12 100 35 -65 % -65 %

Osakekorin tuotto -22 %

PERUS PLUS
Osakekorin tuotto -22,00 % -22,00 %
x Tuottokerroin1 85 % 195 %
= Sijoitusobligaation lopullinen tuotto2 0,00 % 0,00 %
Vuotuinen tuotto3 -0,39 % -2,23 %
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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 85 % 195 %

Vaihtoehto Perus Vaihtoehto Plus

Osakekorin tuotto Takaisinmaksu 
eräpäivänä

Vuotuinen tuotto 
sijoitetulle pääomalle

Takaisinmaksu 
eräpäivänä

Vuotuinen tuotto 
sijoitetulle pääomalle

-50 % 10 000 -0,39 % 10 000 -2,23 %

-25 % 10 000 -0,39 % 10 000 -2,23 %

0 % 10 000 -0,39 % 10 000 -2,23 %

25 % 12 125 3,49 % 14 875 5,80 %

50 % 14 250 6,87 % 19 750 11,92 %

75 % 16 375 9,86 % 24 625 16,94 %

100 % 18 500 12,55 % 29 500 21,21 %

MITEN TEEN SIJOITUKSEN?

1 Tuottokerroin on alustava ja se vahvistetaan viimeistään 11.6.2012, vaihtoehdossa Perus vähintään tasolle 75 % ja vaihtoehdossa Plus 
vähintään tasolle 185 %.

MAKSA SIJOITUS

Maksu suoritetaan ostolaskelmassa 

annettujen ohjeiden mukaan viimeis-

tään 12.6.2012. Sijoittajalle lähete-

tään ostolaskelma merkintäsitoumuk-

sen jättämisen jälkeen.

3
TOIMITA 

MERKINTÄSITOUMUS

FIMIIN

Täytä merkintäsitoumuslomake ja toi-

mita se FIMiin 31.5.2012 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 5.8.2011 

päivättyyn ohjelmaesitteeseen (Glo-

bal Structured Securities Program-

me) täydennyksineen. Lainakohtaiset 

ehdot sekä ohjelmaesite ovat saatavilla 

FIMistä ja Suomikori 2017 Sijoitusob-

ligaation kampanjasivuilta osoitteessa 

www.fim.com.

1

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 myyntiesitteessä esitetyissä laskelmissa.



AIKATAULU

Merkintäaika 2.5. – 31.5.2012

Maksupäivä 12.6.2012

Liikkeeseenlasku-/selvityspäivä 15.6.2012

Sijoitusaika Noin 5 vuotta, 15.6.2012 – 26.6.2017

Eräpäivä 26.6.2017 (Tietyissä erityistilanteissa eräpäivä voi siirtyä)

OBLIGAATIO

Liikkeeseenlaskija Barclays Bank PLC  (Moody’s: Aa3, S&P: A+, Fitch: A)

Tarjouksen tekijä FIM Pankki Oy

Vakuus Obligaation nimellisarvon ja tuoton maksulle ei ole asetettu vakuutta

Valuutta Euro

Vähimmäissijoitus
Vaihtoehto Perus: 3 000 euroa, vastaa kolmea nimellisarvoltaan 1 000 euron obligaatiota
Vaihtoehto Plus: 3 300 euroa (110 %:n merkintähinta huomioiden), 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 0,9 % nimellis-
arvosta (kokonaiskustannus noin 4,5 %). Arvio perustuu korko- ja johdannaismarkkinatilanteeseen 
16.4.2012. Strukturointikustannus sisältää materiaali-, markkinointi- ja selvityskustannukset.

Arvo-osuusjärjestelmä Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmä

Kirjaus arvo-osuustilille
Obligaatio kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta 18.6.2012, jonka jälkeen FIM lähettää asiakkaal-
le vahvistuksen. Arvo-osuustilin avaaminen ja obligaation säilyttäminen FIMissä on maksutonta. Sijoitta-
ja voi pyytää tilin avaamista täyttämällä arvo-osuustiliä koskevan kohdan merkintäsitoumuksessa. 

ISIN-koodi
Vaihtoehto Perus:   FI4000042221
Vaihtoehto Plus:    FI4000042239

Pörssilistaus Obligaatiot haetaan listattavaksi arviolta 15.6.2012 NASDAQ OMX Helsinki Oy:hyn, mikäli liikkee-
seenlasku toteutuu.

Sovellettava laki
Ehtoihin ja ohjeisiin, joilla sijoittajat merkitsevät tuotetta FIM Pankki Oy:ltä, 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.

TARJOUKSEN PÄÄPIIRTEET
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KOHDE-ETUUDET

Osakekori

Osakei Paino Osakekorissa Bloomberg-koodi

Fortum Oyj 1/12 FUM1V FH

Kone Oyj 1/12 KNEBV FH

Konecranes Oyj 1/12 KCR1V FH

Metso Oyj 1/12 MEO1V FH

Nokian Renkaat Oyj 1/12 NRE1V FH

Nordea Bank AB 1/12 NDA SS

Outokumpu Oyj 1/12 OUT1V FH

Sampo Oyj 1/12 SAMAS FH

Stora Enso Oyj 1/12 STERV FH

TeliaSonera AB 1/12 TLSN SS

UPM-Kymmene Oyj 1/12 UPM1V FH

Wartsila Oyj 1/12 WRT1V FH

Kaikki tästä myyntiesitteestä ilmenevät obligaatioon liittyvät tiedot muodostavat vain yhteenvedon, eivätkä obligaation täydellistä kuvausta. Sijoittajien tulisi lukea kaikki 
lainakohtaisista ehdoista ja liikkeeseenlaskijan 5.8.2011 päivätystä ohjelmaesitteestä (Global Structured Securities Programme) täydennyksineen ilmenevät obligaatioon 
liittyvät tiedot. Tämä myyntiesite ei ole EU:n esitedirektiivin (2003/71/EC) ja Suomen arvopaperimarkkinalain tarkoittama esite. Lainakohtaiset ehdot sekä ohjelmaesite 
ovat saatavilla pyydettäessä FIMistä ja ne on julkaistu Suomikori 2017 Sijoitusobligaation 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 myyn-
tiesitteen sisällöstä.

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

Osakekorin tuotto

Osakekoriin sisältyy 12 pörssiosaketta tasapainoin (1/12). Kunkin osakkeen Alkuarvo lasketaan kuu-
kausihavaintojen keskiarvona kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta (4 erillistä havaintoa kuukau-
den välein). Kunkin Osakkeen Loppuarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona viimeisten kolmen 
kuukauden ajalta (4 havaintoa). Eräpäivänä lasketaan Osakekorin Alku- ja Loppuarvojen välinen arvon-
muutos siten, että neljän parhaan osakkeen tuotto korvataan kiinteällä 30 %:n tuotolla (Korvaustaso). 
Muut kahdeksan osaketta huomioidaan tuotonlaskennassa todellisen arvonkehityksen mukaisesti ja nii-
den tuotto voi vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti Osakekorin tuottoon. Mahdollisia osinkoja ei 
huomioida Osakekorin tuottoa laskettaessa.

Osakekori Kohdassa Kohde-etuudet määritelty osakekori, jossa kullakin osakkeella on 1/12 painoarvo

Tuottokerroin
Vaihtoehto Perus: Alustavasti 85 %, vahvistetaan vähintään tasolle 75 %.
Vaihtoehto Plus: Alustavasti 195 %, vahvistetaan vähintään tasolle 185 %.
Lopullinen tuottokerroin vahvistetaan viimeistään 11.6.2012.

Alkuarvo Osakkeeni päivän päätösarvojen keskiarvo Alkuarvon tarkastelupäivinä

Loppuarvo Osakkeeni päivän päätösarvojen keskiarvo Loppuarvon tarkastelupäivinä

Korvaustaso 30 %

Alkuarvon tarkastelupäivät 11.6.2012, 11.7.2012, 13.8.2012 ja 11.9.2012 (yhteensä 4 kpl)

Loppuarvon tarkastelupäivät 13.3.2017, 11.4.2017, 11.5.2017 ja 12.6.2017 (yhteensä 4 kpl)

Pääomaturva

100 % nimellispääomasta eräpäivänä.
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. Lainan nimellispääoman takaisinmak-
suun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn 
liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty 
vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan mahdollisen maksukyvyttömyyden joh-
dosta täten menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Lisäksi 
obligaation takaisinmaksuun liittyy riskejä, jotka on kuvattu tarkemmin myyntiesitteen kohdassa Kes-
keiset riskitekijät.

TUOTONLASKENTA
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KESKEISET RISKITEKIJÄT

Sijoitusobligaatiot sopivat sellaisille sijoittajille, joilla on riittävä ko-

kemus ja tieto arvioida itse kyseisen sijoituksen riskit ja joiden sijoi-

tuspäämäärä on yhteensopiva tuotteen riskin, sijoitusajan ja muiden 

ominaisuuksien kanssa. Sijoittajalla on oltava riittävät resurssit kan-

taa sijoituksen mahdollisesti aiheuttamat tappiot. Arvopaperimarkki-

noilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä ja sijoittaja vastaa itse omien 

sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Sijoittajan tulisi 

tästä syystä ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua huolellises-

ti tämän myyntiesitteen lisäksi muun muassa täydellisiin ja sitoviin 

lainakohtaisiin ehtoihin sekä liikkeeseenlaskijan 5.8.2011 päivättyyn 

ohjelmaesitteeseen (Global Structured Securities Programme) täy-

dennyksineen. Lainakohtaiset ehdot sekä ohjelmaesite ovat saatavil-

la Suomikori 2017 Sijoitusobligaation kampanjasivuilla osoitteessa 

www.fim.com. Tässä myyntiesitteessä kuvataan yleisellä tasolla tähän 

obligaatioon liittyviä riskejä. Obligaatioon ja sen liikkeeseenlaskijaan 

liittyviä riskejä on kuvattu lisäksi liikkeeseenlaskijan ohjelmaesittees-

sä. Lisätietoa obligaation yleisistä ominaisuuksista sijoituskohteena 

ja obligaatioihin liittyvistä yleisistä riskeistä on saatavilla myös muun 

muassa Sijoitusobligaatiot -osiosta osoitteessa www.fim.com.

Liikkeeseenlaskijariski

Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoite-

taan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä 

siten pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Obligaatioiden nimellisarvon 

ja tuoton maksulle ei ole asetettu vakuutta. Sijoittaja voi liikkeeseen-

laskijan mahdollisen maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoit-

tamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Si-

joittajan tulee kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen 

asemaan ja luottokelpoisuuteen sijoituspäätöstä tehdessään. Luotto-

riskiä voi arvioida esimerkiksi luottoluokitusten avulla. Näitä julkaise-

vat esimerkiksi Standard & Poor’s ja Moody’s.

Tuottoriski

Sijoitusobligaation tuotto riippuu valittujen kohde-etuuksien kehityk-

sestä. Kohde-etuuksien taso voi vaihdella obligaation sijoitusaikana. 

Jos kohde-etuus ei kehity toivotusti, sijoittaja voi jäädä ilman tuottoa 

tai tuotto voi jäädä odotettua pienemmäksi. Lisäksi kohde-etuuksien 

tasot tiettynä päivänä eivät välttämättä kuvasta obligaation tuoton to-

teutunutta tai tulevaa kehitystä. Sijoitus obligaatioon ei ole sama asia 

kuin sijoitus joihinkin tai kaikkiin osakkeisiin, jotka sisältyvät kohde-

etuuksiin, tai suoraan kohde-etuuksiin sidonnainen sijoitus. Sijoitta-

jan tulee myös ottaa huomioon, että sijoittaja ei hyödy kohde-etuuk-

siin sisältyvien osakkeiden mahdollisista osingoista, eikä välttämättä 

täysimääräisesti niihin liittyvistä yhtiötapahtumista.

Jälkimarkkinariski

Sijoitusta obligaatioon suositellaan vain, jos sijoittaja ei tarvitse sijoi-

tettua pääomaa ennen obligaation eräpäivää. Pääomaturva on voimas-

sa vain eräpäivänä, eikä se kata mahdollista ylikurssia eikä merkintä-

palkkiota. Mikäli sijoittaja kuitenkin haluaa myydä obligaation ennen 

eräpäivää, myynti tapahtuu sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi 

olla joko enemmän tai vähemmän kuin sijoitettu nimellispääoma. Ris-

ki menettää osa sijoitussummasta on sitä korkeampi, mitä lähempä-

nä liikkeeseenlaskupäivää myynti jälkimarkkinoilla tapahtuu. Markki-

nahintaan vaikuttavat mm. yleisen korkotason muutokset. Korkotason 

nousu laskee yleensä obligaation jälkimarkkina-arvoa ja markkinakor-

kojen lasku vastaavasti yleensä nostaa obligaation jälkimarkkina-arvoa. 

Esimerkiksi, jos yleinen korkotaso nousisi yhden prosenttiyksikön heti 

liikkeeseenlaskupäivän jälkeen, obligaation arvo putoaisi noin 4 %. Si-

joitusobligaation arvonmuutos ei heijasta kohde-etuuden arvonmuu-

tosta täysimääräisesti ennen eräpäivää.

On mahdollista, ettei obligaatiolle muodostu laina-aikana jatkuvaa 

päivittäistä jälkimarkkinaa. Sijoittajan on syytä tiedostaa myös, ettei 

jälkimarkkinahintaa tyypillisesti ole saatavilla kuin yhdestä paikasta, 

tarjouksen tekijältä FIMiltä. FIM pyrkii tarjoamaan ostohintaa obligaa-

tiolle normaaleissa markkinaolosuhteissa sijoitusajan jokaisena sellai-

sena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Helsingissä että Lontoossa, 

muttei takaa jälkimarkkinoita.

Ennenaikaisen takaisinmaksun riski

Liikkeeseenlaskija voi lunastaa obligaation takaisin ennen sen erään-

tymistä lainaehdoissa mainituissa erityistapauksissa, esimerkiksi olen-

naisen lakimuutoksen johdosta. Tällainen ennenaikainen takaisinmak-

su voi johtaa siihen, että obligaation lopullinen tuotto jää ennakoitua 

pienemmäksi, sijoittaja saa sijoittamansa pääoman takaisin vain osit-

tain tai sijoitettu pääoma menetetään kokonaan. 

Verotusriski

Sijoitustuotteen tai sen tuoton verotuskohtelussa tapahtuvat muutok-

set voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Obligaation ve-

rotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema voi muuttua obligaation si-

joitusaikana.
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Tässä myyntiesitteessä kuvataan ainoastaan lyhyesti obligaation tämän-

hetkistä verotusta Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen hen-

kilön kohdalla. Obligaation verotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema 

voi muuttua obligaation laina-ajan aikana ja niillä voi olla haitallisia vai-

kutuksia sijoittajalle. Obligaation liikkeeseenlaskija tai FIM ei toimi asi-

akkaan veroasiantuntijana, vaan kunkin sijoittajan tulisi erikseen selvit-

tää veroasiantuntijaltaan omaan tilanteeseensa soveltuvat säännökset.

Obligaation takaisinmaksusta eräpäivänä syntyvää voittoa ei käsitellä 

verotuksessa luovutusvoittona tai korkotulon lähdeverolain mukaisena 

tulona, vaan muuna pääomatulona. Obligaation omistajan mahdollisia 

luovutustappioita ei siis voida vähentää hänen eräpäivänä tapahtuvasta 

takaisinmaksusta saamastaan voitosta. Eräpäivänä tapahtuvasta takai-

sinmaksusta syntyvästä voitosta liikkeeseenlaskijan suomalainen mak-

VEROTUS

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

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

tarkoittaa FIM Pankki Oy:tä tai asiayhteydestä riippuen muita FIM-kon-

serniin kuuluvia yhtiöitä) tarjoaa obligaatiota sijoittajien ostettavaksi. 

FIM Pankki Oy tekee tarjouksen omissa nimissään ja omaan lukuunsa. 

FIM on sijoittajien korvausrahaston jäsen. FIM Pankki Oy:tä valvoo Fi-

nanssivalvonta (Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, puhelin 

(09) 010 831 51, sähköposti: finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi)

Myyntirajoitukset

Tätä tarjousta ei kohdisteta henkilöille, joiden osallistuminen edellyt-

tää lisäselostuksia, rekisteröinti- tai muita kuin Suomen lain edellyttä-

miä toimenpiteitä. Myyntiesitettä ei saa jaella maissa, joissa jakelu tai 

tiedottaminen edellyttää edellä mainittuja toimenpiteitä tai on ristirii-

dassa kyseisen maan soveltuvan lainsäädännön kanssa. Tarjousta ei si-

ten kohdisteta luonnollisille tai oikeushenkilöille, joiden kotipaikka on 

maassa, jossa aineiston julkaiseminen tai saatavilla pitäminen on kiel-

letty tai sallittavuutta on jollain tavoin rajoitettu. Mikäli tällainen luon-

nollinen tai oikeushenkilö kuitenkin hyväksyy tarjouksen, hänen ilmoi-

tustaan ei tarvitse käsitellä.

Tarjouksen toteutus ja rajoitukset 

FIMillä on oikeus tarjouksen peruuttamiseen, mikäli sijoitusten koko-

naismäärä jää alle 3 000 000 euron nimellisarvon. Jos lainsäädäntö, 

tuomioistuinten tai viranomaisten päätökset tai vastaavat Suomessa tai 

ulkomailla tekevät tarjouksen toteutuksen täysin tai osittain mahdot-

tomaksi tai vaikeuttavat sitä olennaisesti, tai markkinaolosuhteissa ta-

pahtuu olennainen negatiivinen muutos, tarjous voidaan peruuttaa. Jos 

tarjous perutaan ja FIM on tällöin vastaanottanut sijoittajalta sijoitetta-

van määrän ja merkintäpalkkion, FIM palauttaa varat sijoittajan pank-

kitilille korotta. FIM tiedottaa kaikkia merkintäsitoumuksen jättäneitä 

sijoittajia tarjouksen peruuntumisesta. Liikkeeseenlasku peruutetaan, 

jos tuottokerrointa ei voida vahvistaa vähintään tasolle 75 % vaihtoeh-

dossa Perus ja vähintään tasolle 185 % vaihtoehdossa Plus. Tarjouksen 

enimmäismäärä on nimellisarvoltaan 40 000 000 euroa. Ylikysyntäti-

lanteessa FIM allokoi obligaation sijoittajille merkintäsitoumuslomak-

keiden saapumis- ja rekisteröimisjärjestyksessä.

Ohjelmaesitteen täydennykset

Mikäli liikkeeseenlaskija julkistaa EU:n esitedirektiivin (2003/71/EC) 

16 artiklan tarkoittaman ohjelmaesitteen tai lainakohtaisten ehtojen 

täydennyksen tarjousaikana, merkintäsitoumuksen antaneella sijoitta-

jalla on arvopaperimarkkinalain mukainen oikeus perua päätöksensä il-

moittamalla tästä kirjallisesti FIM Pankki Oy:lle kahden pankkipäivän 

kuluessa täydennyksen julkistamisesta (tai FIMin ilmoittamana myöhäi-

sempänä ajankohtana).

 Etämyynti ja tiedot palveluntarjoajasta

Palveluntarjoajaa koskevat tiedot ja obligaation etämyyntiä koskevat en-

nakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu annetaan suomeksi (pois 

lukien rahoitusvälineen ulkomaisen liikkeeseenlaskijan laatima esite ja 

muu materiaali, joka on asiakkaan saatavilla englannin kielellä). Pal-

veluntarjoajaa ja etämyyntiä koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa 

www.fim.com.

FIMin maksamat palkkiot 

FIM Pankki Oy:n kolmannelle osapuolelle mahdollisesti maksamat 

palkkiot maksetaan asiakkaan FIM Pankki Oy:lle maksamasta merkin-

täpalkkiosta sekä strukturointikustannuksesta, eikä palkkio lisää asiak-

kaan maksaman palkkion määrää. Asiakkaan maksama palkkio on siten 

samansuuruinen riippumatta siitä, mistä FIM-konserniin kuuluvasta yh-

tiöstä tai kolmannelta sopimusosapuolelta asiakas ostaa obligaation.

Merkinnän peruminen

Merkintäsitoumusilmoituksen jättäminen on sitova, eikä sijoittajal-

la lain mukaan ole oikeutta peruuttaa sitä (peruutusoikeudesta ohjel-

maesitteen täydennyksen yhteydessä katso kohta Ohjelmaesitteen täy-

dennykset). 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 oi-

keus hylätä merkintäsitoumus tai jo varattu obligaatio voidaan siirtää 

tai myydä toiselle sijoittajalle.

suasiamies toimittaa pääomatuloveroprosentin mukaisen ennakonpi-

dätyksen (tällä hetkellä 30 %). Ennakonpidätys käytetään obligaation 

omistajan lopullisten verojen suoritukseksi.

Obligaation luovutuksesta ennen eräpäivää syntyvää voittoa käsitellään 

luovutusvoittona, joka lasketaan vähentämällä luovutushinnasta hankin-

tahinta sekä hankinta- ja myyntikulut (tai vaihtoehtoisesti hankintame-

no-olettamana 20 % luovutushinnasta).

Obligaation luovutuksesta ja todennäköisesti myös takaisinmaksusta 

eräpäivänä syntyvää tappiota käsitellään luovutustappiona, joka voidaan 

vähentää luovutusvoitoista (mutta ei muista pääomatuloista) sinä vero-

vuonna, jona luovutus tai takaisinmaksu on tapahtunut, sekä sitä seu-

raavana viitenä vuotena.
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MIKÄ ON SUOMIKORI 2017 SIJOITUSOBLIGAATIO?

Tämä Sijoitusobligaatio on pääomaturvattu sijoitus, jossa liikkeeseenlaskija maksaa eräpäivänä takaisin ni-

mellisarvon sekä mahdollisen tuoton. Sijoitusobligaatio koostuu optio-osasta, joka antaa oikeuden osallis-

tua kohde-etuuden nousuun tuotonlaskentaehtojen mukaisesti, sekä korko-osasta. Mikäli optio erääntyy 

eräpäivänä arvottomana (osakekorin tuotto on negatiivinen tai nolla), sijoittaja saa silti takaisin obligaation 

nimellisarvon. Sijoitusobligaatioon kohdistuu muun muassa riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä 

sekä riski mahdollisen ylikurssin menettämisestä (vaihtoehto Plus) sekä muita riskejä, jotka ovat kuvattu 

tarkemmin tämän myyntiesitteen kohdassa ”Keskeiset Riskitekijät” ja liikkeeseenlaskijan 5.8.2011 päivä-

tyssä ohjelmaesitteessä (Global Structured Securities Programme).
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