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Aikataulu 

Merkintäaika 8.–28.3.2018 

Maksupäivä 
12.4.2018. Merkintään liittyvät suorituksen maksetaan S-Pankille euroissa. Valuuttakurssi vahvistetaan 
viimeistään 4.4.2018.  

Liikkeeseenlasku-/selvityspäivä 18.4.2018 

Sijoitusaika Noin 6 vuotta 

Eräpäivä, ellei ennenaikaista 
lunastusta 

18.4.2024 

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina (”laina) 

Liikkeeseenlaskija Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

Tarjouksen tekijä S-Pankki Oy (”S-Pankki”) 

Liikkeeseenlaskijan ohjelmaesite 
ja lainakohtaiset ehdot 

20.7.2017 päivätty ohjelmaesite (Structured Note and Certificate Programme) täydennyksineen sekä 
lainakohtaiset ehdot ovat saatavilla S-Pankista. 

Tuotetyyppi Erillislaina (private placement) 

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

Valuutta 20 000 Yhdysvaltain dollaria, joka vastaa kahtakymmentä 1 000 dollarin lainaa. 

Vähimmäissijoitus 1 000 Yhdysvaltain dollaria yhtä lainaa kohden 

Nimellisarvo 20 000 Yhdysvaltain dollaria, joka vastaa kahtakymmentä 1 000 dollarin lainaa. 

Merkintähinta 100 % nimellisarvosta 

Merkintäpalkkio 1 % nimellisarvosta eli 10 dollaria yhtä lainaa kohden. 

Merkintähintaan sisältyvät kulut ja 
palkkiot 

Lisätietoa kuluista ja palkkioista on annettu avaintietoasiakirjassa ja markkinointimateriaalissa merkinnän 
yhteydessä.  

Selvitysjärjestelmä Euroclear Bank S.A./N.V. ja Clearstream Banking, S.A. 

ISIN-koodi XS1789639538 

Pörssilistaus Ei pörssilistausta 

Sovellettava laki 
Ehtoihin ja ohjeisiin, joilla sijoittajat merkitsevät tuotetta S-Pankilta, sovelletaan Suomen lakia. Lainaan 
sovelletaan Englannin lakia. 

Jälkimarkkinat 

S-Pankki pyrkii asettamaan normaalissa markkinatilanteessa lainalle takaisinostohinnan jokaisena 
sellaisena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Helsingissä että Lontoossa. Takaisinostohinta sisältää S-
Pankin jälkimarkkinakaupan kulun enintään 1 % tuotteen nimellisarvosta. Päivittäinen indikatiivinen 
arvostus on saatavilla osoitteessa www.fim.com.

Kohde-etuus 

Osakekori 

Osakei Bloomberg-koodi  Osakkeeni paino osakekorissa 

Alphabet Incoporated GOOGL UQ <Equity> 1/10 

Amazon.com Incorporated AMZN UQ <Equity> 1/10

American Tower Corporation AMT UN <Equity> 1/10

Analog Devices Incorporated ADI UQ <Equity> 1/10

Ford Motor Company F UN <Equity> 1/10

General Motors Company GM UN <Equity> 1/10

Intel Corporation INTC UQ <Equity> 1/10

NVIDIA Corporation NVDA UQ <Equity> 1/10

Texas Instruments Incorporated TXN UQ <Equity> 1/10

Xilinx Incorporated XLNX UQ <Equity> 1/10
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Tuotonlaskenta 
 

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

Osakekorin tuotto 

Osakekoriin sisältyy 10 pörssiosaketta tasapainoin (1/10). Osakekorin tuotto lasketaan keskiarvona osakkeiden 
tuotoista kertomalla kunkin osakkeen arvonmuutos osakkeen painoarvolla osakekorissa ja laskelmalla näin 
saadut luvut yhteen. Kunkin osakkeen arvonmuutos lasketaan osakkeen alkuarvon ja loppuarvon 
prosentuaalisena muutoksena, kuitenkin siten, että neljän parhaiten kehittyneen osakkeen arvonmuutokset 
korvataan kiinteällä 25 %:n tuotolla (korvaustaso) riippumatta siitä, miten kyseiset osakkeet ovat todellisuudessa 
kehittyneet sijoitusaikana. Loput kuusi osaketta huomioidaan niiden todellisen arvonkehityksen mukaisesti ja 
niiden tuotto voi vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti osakekorin tuottoon. Mahdollisia osinkoja ei 
huomioida.  
Kunkin osakkeen alkuarvo määritetään yhtenä päivän päätösarvona Alkuarvon määrityspäivänä ja loppuarvo 
määritetään keskiarvona kunkin osakkeen päivän päätösarvoista Loppuarvon määrityspäivinä sijoitusajan 
viimeisen vuoden ajalta. 

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

Tuottokerroin 150 %. 

Alkuarvon määrityspäivä 4.4.2018 (yksi havainto) 

Loppuarvon määrityspäivä Kuukausittain alkaen 4.4.2023 ja päättyen 4.4.2024 (yhteensä 13 kuukausihavaintoa) 

Korvaustaso 25 % 

Pääomaturva 

100 % nimellispääomasta eräpäivänä. 

Liikkeeseenlaskijan tarjoama nimellispääoman takaisinmaksuehto eli pääomaturva on voimassa vain eräpäivänä 
eikä se kata merkintäpalkkiota. Ennen eräpäivää lainan 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 lainan takaisinmaksuun liittyy riskejä, jotka on kuvattu tarkemmin markkinointimateriaalin 
kohdassa Keskeisiä riskitekijöitä. 

 

 

 

Tämä ehtotiivistelmä sisältää otteita joukkovelkakirjalainaa koskevista lainakohtaisista ehdoista. Jos mahdollisia ristiriitaisuuksia tämän ehtotiivistelmän ja 
lainakohtaisten ehtojen välillä ilmenee, lopulliset lainakohtaiset ehdot ovat etusijalla. 

 


