USA OSAKE
SIJOITUSOBLIGAATIO
Merkintähinta

110 %

Pääomaturva1

100 %

Alustava tuottokerroin2

170 %

Kohde-etuus

Kahdentoista pörssiosakkeen
muodostama osakekori

Sijoitusaika

Noin 5 vuotta

MERKINTÄAIKA: 24.9. – 24.10.2012

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
ehdot sekä liikkeeseenlaskijan 14.6.2012 päivätty ohjelmaesite (Global Structured Securities Programme) ovat
saatavissa FIMistä ja osoitteesta www.fim.com

USA OSAKE SIJOITUSOBLIGAATIO
Sijoitus kahteentoista yhdysvaltalaiseen pörssiosakkeeseen

SIJOITUSOBLIGAATIO LYHYESTI

MIKSI SIJOITTAA?

Pääomaturvattu1 sijoitus globaalisti tunnettujen yhdysvaltalaisyhtiöiden pörssiosakkeisiin.

Vaivaton tapa sijoittaa pääomaturvatusti1 tunnettuihin yhdysvaltalaisiin suuryhtiöihin.

Sijoituksen tuotto määräytyy kahdentoista osakkeen muodostaman osakekorin sekä Yhdysvaltain
dollarin ja euron välisen valuuttakurssin kehityksen perusteella.

Mahdollisuus hyötyä yhdysvaltalaisten toimialojensa kärkijoukkoon
kuuluvien yhtiöiden osakkeiden arvonnoususta.

Osakekorin kohde-etuusyhtiöt
ovat 3M, Coca-Cola, Exxon Mobil,
H.J. Heinz, IBM, Johnson & Johnson, Kraft Foods, McDonald’s,
Microsoft, Procter & Gamble,
UPS ja Wal-Mart Stores.
Sijoitusobligaatio merkintään
10 % ylikurssilla, jolla saavutetaan alustavasti 170 %:n2 tuottokerroin Osakekorin lainaehtojen
mukaiseen tuottoon.
Sijoitusaika noin 5 vuotta.

Neljän parhaiten kehittyneen yhtiön osakkeen arvonmuutokseksi lukitaan kiinteä + 30 %, muiden
osakkeiden kurssikehitystä ei ole
rajoitettu.
Sijoituksen tuottoon vaikuttaa Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen
valuuttakurssi: dollarin mahdollinen vahvistuminen euroa vastaan
vaikuttaa positiivisesti lopulliseen
tuottoon, dollarin heikentyminen
vastaavasti negatiivisesti
100 % pääomaturva1 eräpäivänä
nimellisarvolle.

RISKITEKIJÖITÄ
Sijoitusobligaation tuotto riippuu
kohde-etuuksien kehityksestä. Jos
kohde-etuudet eivät kehity toivotusti, sijoittaja voi jäädä ilman
tuottoa tai tuotto voi jäädä odotettua pienemmäksi ja sijoittaja
voi hävitä maksamansa ylikurssin
sekä merkintäpalkkion.
Jälkimarkkinahinta voi sijoitusaikana vaihdella voimakkaastikin, riippuen mm. korkotasosta
ja kohde-etuuksien kehityksestä. Pääomaturva1 on voimassa vain
eräpäivänä.
Sijoitusobligaation tuottoon vaikuttaa Yhdysvaltain dollarin kehitys suhteessa euroon. Valuuttakurssin vaihtelun vaikutus
sijoitusobligaation tuottoon eräpäivänä voi olla joko positiivinen
tai negatiivinen.
Jos liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman
sekä mahdollisen tuoton osittain
tai kokonaan.

RISKILUOKITUS: MATALA RISKI. PÄÄOMATURVA. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoma palautetaan 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. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja
niissä mainittuihin riskeihin. Lisätietoja riskiluokituksesta Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden
yhdistys ry:n Internet -sivuilta www.sijoitustuotteet.fi.
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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. Obligaation nimellispääoman takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Lisäksi obligaation takaisinmaksuun liittyy riskejä, jotka on kuvattu tarkemmin kohdassa
Keskeiset riskitekijät sivulla 10.
Tuottokerroin vahvistetaan viimeistään 2.11.2012, vähintään tasolle 160 %.

TUNNETUT HUIPPUYHTIÖT MAAILMAN JOHTAVALTA MARKKINALTA
Yhdysvaltain talous on muihin länsimarkkinoihin verrattuna osoittanut vahvuutensa globaalin epävarmuuden lisääntyessä ja yleisen taloustilanteen heikentyessä. Palautuminen muutaman
vuoden takaisesta finanssikriisistä on tapahtunut vakaasti ja euroalueella vellovan velkakriisin vaikutukset USA:n talouteen ovat
toistaiseksi jääneet melko vähäisiksi. Vaikkakin myös USA painiskelee oman velkataakkansa kanssa, on odotettavissa, että kasvua
tukevaa politiikkaa tullaan vielä jatkamaan lähitulevaisuudessa.
USA:n keskuspankki onkin tukenut taloutta huomattavasti voimakkaammin kuin Euroopan keskuspankki. Joustava ja ekspansiivinen talouspolitiikka yritysten vahvaan talouskuntoon yhdistettynä luo edellytyksiä vielä korkeammalle talouskasvulle.
Yhdysvaltalaisten yritysten arvostukset ovat yleisesti ottaen melko matalalla. Osakemarkkinoiden hinnoittelussa yleisimpänä
seurattu P/E -luku, joka kuvaa yhtiön markkina-arvon suhdetta
tehtyyn tulokseen, on miltei kolmanneksen alle pitkän ajan keskiarvon1. Toisaalta yritykset ovat karsineet kustannuksiaan, mikä
näkyy niin yritysten parantuneissa kannattavuuksissa kuin tulosnäkymissä. Sekä kysynnän kasvua kotimarkkinoilla että yritysten
tekemiä investointeja tukee eurooppalaisiin pankkeihin verrattuna vahvemman pankkisektorin luomat rahoitusmahdollisuudet.
Lisäksi yhä useampi amerikkalaisista yrityksistä toimii kansainvälisesti ja vahvojen tuotemerkkien mukanaan tuoma tunnettavuus luo hyvän pohjan liikevaihdon kasvulle myös voimakkaasti
kasvavilla kehittyvillä markkinoilla.
USA Osake Sijoitusobligaatio
USA Osake Sijoitusobligaatio on noin viiden vuoden mittainen
pääomaturvattu2 joukkovelkakirja, joka tarjoaa vaivattoman tavan
sijoittaa FIMin valitsemiin yhdysvaltalaisiin tunnettujen tuotemerkkien pörssiyhtiöihin. USA Osake Sijoitusobligaatioon valitut
kaksitoista yhtiötä ovat suuria, pitkään alalla toimineita vakaita yrityksiä, joiden tuotemerkit ovat tunnettuja ympäri maailman.
Yhtiöiden tuloksentekokyky on säilynyt historiallisesti vuosikym-

menet hyvällä tasolla eikä tunnettavuuden merkitystä kannattavan kasvun luomisessa muun muassa voimakkaasti kasvavilla kehittyvillä markkinoilla voi väheksyä. Valitut yhtiöt toimivat useilla
eri toimialoilla, joten niiden liikevaihto koostuu hajautetusti useilta eri markkinoilta. Sijoitusobligaatiossa yhdistyvät Yhdysvaltain
osakemarkkinoiden tuottopotentiaali, hajautus eri toimialoihin
sekä markkinoiden laskulta suojaava pääomaturva2 eräpäivänä.
USA Osake Sijoitusobligaation kautta sijoittaja voi
hyötyä yhdysvaltalaisten
USA Osake Sijoitusobpörssiyhtiöiden osakkeiden
ligaation kautta sijoittaja
mahdollisesta kurssinouvoi hyötyä yhdysvaltalaissusta. Sijoitusobligaation
ten pörssiyhtiöiden osakosakekorin tuottoa lasketkeiden mahdollisesta kurstaessa neljän parhaiten kesinoususta.
hittyneen osakkeen arvonmuutokseksi lukitaan
+30 % riippumatta siitä, miten nämä osakkeet ovat kehittyneet sijoitusaikana. Muiden
osakkeiden kurssikehitystä ei ole rajoitettu. Osakekorin tuotto on
siis positiivinen, mikäli kahdeksan heikoimmin kehittyneen yhtiön osakkeen kurssikehitys on keskimäärin suurempi kuin -15 %.
Yhtiöiden maksamat osingot eivät lisää sijoittajan tuottoa eikä
niitä huomioida. Sijoitusobligaatio merkintään 10 % ylikurssilla, jolla saavutetaan alustavasti 170 %:n tuottokerroin osakekorin
lainaehtojen mukaiseen tuottoon. Sijoituksen tuottoon vaikuttaa
myös Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen valuuttakurssi: dollarin mahdollinen vahvistuminen euroa vastaan vaikuttaa positiivisesti lopulliseen tuottoon, dollarin heikentyminen vastaavasti negatiivisesti. Katso lisää kohdasta Tuotonlaskenta.

”

Oheisessa kuvaajassa on havainnollistettu, kuinka USA Osake
Sijoitusobligaation osakekori on kehittynyt suhteessa Yhdysvaltain osakemarkkinoita yleisesti kuvaavan S&P 500 –hintaindeksin kehitykseen.

USA Osake -osakekorin ja S&P 500 -indeksin historiallinen kehitys 5.9.2002 – 5.9.2012
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Lähteet: FIM, kohde-etuuksien tiedot Bloomberg. Lähtötaso indeksoitu sataan prosenttiin. Osakekorin kehitystä laskettaessa ei ole huomioitu
merkintäpalkkiota, ylikurssia, neljän parhaiten kehittyneen osakkeen korvaustasoa, lainaehtojen mukaista keskiarvotusta eikä tuottokerrointa.
Lainaehtojen mukaiset tuotot voivat poiketa merkittävästi osakekorin kehityksestä. Lisätietoja FIMistä.
HUOMAA, ETTÄ HISTORIALLINEN TUOTTO TAI ARVONKEHITYS EI OLE TAE TULEVASTA TUOTOSTA TAI ARVONKEHITYKSESTÄ.
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Lähteet: FIM
Katso edellisen sivun alaviite 1
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OSAKEKORI
USA Osake Sijoitusobligaation kohde-etuutena on osakekori, joka muodostuu kahdestatoista osakkeesta. Kullakin yksittäisellä osakkeella on yhtä suuri paino (1/12) osakekorissa.
Osakekoriin kuuluvat osakkeet

YRITYS

TOIMIALA

3M Co

Monialayritys

The Coca-Cola Co

Elintarviketeollisuus

Exxon Mobil Corp

Energiantuotanto

H.J. Heinz Co

Elintarviketeollisuus

International Business Machines Corp

Tietotekniikkapalvelut

Johnson & Johnson

Lääketeollisuus

Kraft Foods Inc

Elintarviketeollisuus

McDonald’s Corp

Ravintolapalvelut

Microsoft Corp

Tietotekniikkapalvelut

The Procter & Gamble Co

Päivittäistavaravalmistajat

United Parcel Service

Lähettipalveluntarjoajat

Wal-Mart Stores Inc

Vähittäiskauppa

BLOOMBERG-ANALYYTIKKOSUOSITUSTEN JAKAUMA
44 %

50 %

62 %

48 %

52 %

53 %

50 %

42 %

50 %

68 %

71 %

41 %

28 %

36 %

69 %

48 %

60 %
Osta

5%

29 %

64 %
44 %

38 %

Pidä

53 %
Myy

6%

28 %

36 %

4%

3%

7%

4%

6%

Lähde: Bloomberg, 5.9.2012

3M Company
3M Company on kansainvälinen monialayritys, joka toimii yli 65 eri maassa. Yhtiö toimii kuudella eri tuotesegmentillä: kuluttaja ja
toimistot, merkintä- ja liikenteenohjaustuotteet, elektroniikka ja telekommunikaatio, terveydenhoito, teollisuus sekä turvallisuus ja
henkilösuojaus. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli n. 30 miljardia dollaria ja henkilöstön määrä n. 84 000. Yhtiön tuotteita myydään
yli 200 maassa ja liikevaihdosta jopa 66 % tulee yhdysvaltain ulkopuolisilta markkinoilta. Lisätietoa: www.3m.com
The Coca-Cola Company
Coca-Cola on ehkä maailman tunnetuin tavaramerkki. Yhtiö tuottaa ja markkinoi tuotteitaan yli 200 eri maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli n. 46 miljardia dollaria ja yhtiön palveluksissa työskentelee yli 600 000 henkilöä. Lisätietoa: www.coca-cola.com
Exxon Mobil Corporation
ExxonMobil on markkina-arvoltaan mitattuna toiseksi ja liikevaihdoltaan mitattuna maailman kolmanneksi suurin yhtiö ja maailman suurin öljyn tuottaja ja myyjä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli n. 467 miljardia dollaria ja yhtiön palveluksissa työskentelee
yli 82 000 henkilöä. Lisätietoa: www.exxonmobil.com
H. J. Heinz Company
Heinz on yksi tunnetuimmista Yhdysvalloissa toimivista kansainvälisistä elintarvikeyrityksistä. Heinz on yli 50 maassa joko markkinajohtaja tai hyvä kakkonen. Liikevaihdosta kolmasosa tulee kotimarkkinoilta ja loput kansainvälisiltä markkinoilta – yhä enenevissä
määrin kehittyviltä markkinoilta (26 % liikevaihdosta). Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli n. 11 miljardia dollaria (kasvua kehittyvissä
maissa jopa 12 %) ja yhtiön palveluksissa työskentelee yli 32 000 henkilöä. Lisätietoa: www.heinz.com
International Business Machines Corporation
IBM on vuoden 2011 toiseksi arvokkain tuotemerkki ja yksi informaatioteknologian edelläkävijöistä. Yhtiön liikevaihto muodostuu informaatioteknologiaratkaisuista, palvelinliikennetoiminnasta sekä yhä enenevissä määrin ohjelmistokehityksestä, jonka yhtiö on arvioinut tuovan lähes puolet tuloksesta vuoteen 2015 mennessä. Yhtiö toimii yli 170 eri maassa ja kasvumarkkinoiden osuus liikevaihdosta arvioidaan lähestyvän lähes kolmasosaa muutaman vuoden sisällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli n. 107 miljardia dollaria ja
yhtiön palveluksissa työskentelee yli 433 000 henkilöä. Lisätietoa: www.ibm.com
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Johnson & Johnson
Johnson & Johnson on yksi maailman johtavista terveydenhoitoalan tuotteita ja päivittäistavaroita valmistava ja kehittävä yhtiö. Yhtiön
toimialaan kuuluu lääkekehitys ja -valmistus, bioteknologiset ratkaisut, terveys- ja hyvinvointituotteet sekä lääketieteellisten laitteiden
kehitys ja valmistus. Yhtiö toimii kansainvälisesti lähes 60 eri maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli n. 65 miljardia dollaria,
josta vajaa puolet kotimarkkinoilta. Yhtiön palveluksissa työskentelee n. 118 000 henkilöä. Lisätietoa: www.jnj.com
Kraft Foods Incorporated
Kraft Foods on maailman toiseksi suurin elintarvikealan yritys. Yhtiön liikevaihdosta yli 80 % tulee tuotemerkeistä, joilla on tuotekategoriassaan kansainvälinen markkinajohtajan asema. Noin puolet yhtiön liikevaihdosta, vuonna 2011 n. 55 miljardia dollaria, tulee
Pohjois-Amerikasta ja neljäsosa Euroopasta ja kehittyviltä markkinoilta. Yhtiön palveluksissa työskentelee n. 126 000 henkilöä. Lisätietoa: www.kraftfoodscompany.com
McDonald’s Corporation
McDonald’s on yksi maailman johtavista pikaruokaketjuista ja tunnetuimmista tuotemerkeistä. Yhtiöllä on yli 33 500 paikallista ravintolaa 119 eri maassa. Ravintoloista 80 % toimii franchising periaatteella. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2011 n. 27 miljardia dollaria, josta kolmasosa tulee kotimarkkinoilta. Yhtiön palveluksissa työskentelee maailmanlaajuistesti lähes 1,7 miljoonaa työntekijää.
Lisätietoa: www.mcdonalds.com
Microsoft Corporation
Microsoft on maailman suurin ja tunnetuin ohjelmistoalan yhtiö. Yhtiö on kansainvälinen markkinajohtaja ohjelmistokehityksen sekä
-palvelujen ja -ratkaisujen alalla. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2011 n. 70 miljardia dollaria. Yhtiön palveluksissa työskentelee maailmanlaajuistesti lähes 90 000 työntekijää. Lisätietoa: www.microsoft.com
The Procter & Gamble Company
Procter & Gamble kuuluu kansainvälisesti maailman johtaviin kuluttajatuotteita valmistaviin yhtiöihin. Yhtiö on yksi maailman suurimmista amerikkalaisten ja globaalien patenttien haltijoista ja yhtiöllä on lähes 27 000 patentoitua teknologiaa. Yhtiön liikevaihto
on vuonna 2012 n. 84 miljardia dollaria. Yhtiö työllistää maailmanlaajuistesti lähes 140 000 työntekijää yli 80 maassa. Lisätietoa:
www.pg.com
United Parcel Service
UPS on liikevaihdolla ja volyymilla mitattuna maailman suurin lähettipalveluihin ja logistiikkaan keskittyvä yhtiö. Yhtiö toimii yli 200
eri maassa ja yhtiö pyrkii laajenemaan kansainvälisesti muun muassa yritysostojen ja yhteistyösopimusten avulla. Yhtiön liikevaihto
oli vuonna 2011 n. 53 miljardia dollaria. Yhtiö työllistää lähes 400 000 työntekijää, josta lähes viidenosa USA ulkopuolella. Lisätietoa: www.ups.com
Wal-Mart Stores
Wal-Mart on maailman suurin vähittäiskauppaketju ja liikevaihdolta mitattuna maailman toiseksi suurin yritys. Yhtiöllä on yli 10 000
vähittäistavarakauppaa ja toimii 27 eri maassa. Yhtiö on panostanut voimakkaasti kansainväliseen kasvuun (kansainvälisen liikevaihdon kasvu lähes +15 % viime vuoteen verrattuna). Vuoden 2012 liikevaihto on n. 444 miljardia dollaria ja yhtiön palveluksessa työskentelee yli 2 miljoonaa työntekijää. Lisätietoa: www.walmart.com

Lähteet: FIM, Bloomberg, yhtiöiden verkkosivut, www.interbrand.com, www.forbes.com
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MITEN TUOTTO LASKETAAN?
Eräpäivänä sijoittaja saa nimellisarvon lisäksi Osakekorin tuoton
kerrottuna Tuottokertoimella sekä Valuuttakertoimella. Tuottokerroin on alustavasti 170 %1 . Lopullinen Tuottokerroin määräytyy
markkinatilanteen mukaan. Valuuttakerroin lasketaan jakamalla
EUR/USD -valuuttakurssin alkuarvo valuuttakurssin loppuarvolla.

miten kyseiset osakkeet ovat todellisuudessa kehittyneet sijoitusaikana. Muut kahdeksan osaketta huomioidaan tuotonlaskennassa
todellisen arvonkehityksen mukaisesti ja niiden tuotto voi vaikuttaa
joko positiivisesti tai negatiivisesti Osakekorin tuottoon.
Jos Osakekorin tuotto on nolla tai negatiivinen, sijoittajalle maksetaan eräpäivänä sijoitettu 100 % nimellispääoma. Sijoitusobligaation nimellispääoma palautetaan sijoittajille takaisinmaksupäivänä
euroissa eli valuuttakurssin muutokset eivät vaikuta pääomaturvan
osuuteen. Tämä nimellispääoman takaisinmaksuehto on voimassa vain eräpäivänä, eikä se kata ylikurssia eikä merkintäpalkkiota ja
siihen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Ennen
eräpäivää obligaation jälkimarkkina-arvo saattaa olla nimellisarvoa
matalampi tai korkeampi.

Osakekori muodostuu 12 yhdysvaltalaisesta pörssiosakkeesta tasapainoin 1/12. Osakekorin tuoton laskennassa kunkin osakkeen
Alkuarvo määritellään keskiarvona ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta alkaen 2.11.2012 (neljä erillistä kuukausihavaintoa) ja
Loppuarvo keskiarvona viimeisen vuoden ajalta alkaen 2.11.2016
(kolmetoista erillistä kuukausihavaintoa). Tämän jälkeen kullekin
osakkeelle lasketaan arvonmuutos Loppuarvon ja Alkuarvon välisenä erotuksena ja neljän parhaiten menestyneen osakkeen arvonmuutokset korvataan kiinteällä 30 %:n tuotolla riippumatta siitä,

TUOTONLASKENTAESIMERKIT PERUSTUEN KUVITTEELLISIIN LUKUIHIN
Esimerkki 1:
nouseva markkina

Osake
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Osakekorin tuotto

Alkuarvo

Loppuarvo

Arvonmuutos

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

270
260
230
200
190
180
154
145
135
130
125
125

170 %
160 %
130 %
100 %
90 %
80 %
54 %
45 %
35 %
30 %
25 %
25 %

Tuotonlaskennassa
huomioitava arvonmuutos
30 %
30 %
30 %
30 %
90 %
80 %
54 %
45 %
35 %
30 %
25 %
25 %
42 %

Vahvistuva dollari2
42,00 %
170%
1,1
78,54 %
9,72 %

Heikentyvä dollari2
42,00 %
170%
0,9
64,26 %
7,92 %

Osakekorin tuotto
x Tuottokerroin1
x Valuuttakerroin2
= Sijoitusobligaation lopullinen tuotto
Vuotuinen tuotto3

Esimerkki 2:
laskeva markkina

Osake
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Osakekorin tuotto

Alkuarvo

Loppuarvo

Arvonmuutos

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

86
83
82
81
72
65
62
56
49
40
37
35

-14 %
-17 %
-18 %
-19 %
-28 %
-35 %
-38 %
-44 %
-51 %
-60 %
-63 %
-65 %

Tuotonlaskennassa huomioitava arvonmuutos
30 %
30 %
30 %
30 %
-28 %
-35 %
-38 %
-44 %
-51 %
-60 %
-63 %
-65 %
-22 %

Vahvistuva dollari2
-22,00 %
170 %
1,1
0,00 %
-2,23 %

Heikentyvä dollari2
-22,00 %
170%
0,9
0,00 %
-2,23 %

Osakekorin tuotto
x Tuottokerroin1
x Valuuttakerroin2
= Sijoitusobligaation lopullinen tuotto
Vuotuinen tuotto3
1

2

3

Tuottokerroin on alustava ja se vahvistetaan viimeistään 2.11.2012, vähintään tasolle 160 %. Mikäli tuottokerroin on alle alustavasti
ilmoitetun, lopullinen tuotto on pienempi kuin oheisessa laskentaesimerkissä.
Vahvistuvan dollarin skenaariossa Yhdysvaltain dollari on vahvistunut euroa vastaan sijoitusaikana ja Heikentyvän dollarin skenaariossa
Yhdysvaltain dollari on heikentynyt euroa vastaan sijoitusaikana.
Huomioiden 2 % merkintäpalkkio sekä 110 % merkintähinta

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

Osakekorin tuotto

Sijoitettu nimellismäärä

Sijoitettu
kokonaissumma1

Takaisinmaksu
eräpäivänä2

Vuotuinen tuotto
sijoitetulle pääomalle1

-50 %

10 000 €

11 200 €

10 000 €

-2,23 %

-25 %

10 000 €

11 200 €

10 000 €

-2,23 %

0%

10 000 €

11 200 €

10 000 €

-2,23 %

25 %

10 000 €

11 200 €

14 250 €

4,91 %

50 %

10 000 €

11 200 €

18 500 €

10,50 %

75 %

10 000 €

11 200 €

22 750 €

15,14 %

100 %

10 000 €

11 200 €

27 000 €

19,13 %

Yllä olevissa laskelmissa oletetaan, että sijoitus pidetään eräpäivään saakka. Sijoittajan maksettavaksi tulevat mahdolliset verot eivät ole mukana tässä myyntiesitteessä esitetyissä laskelmissa.
Huomioiden merkintäpalkkio 2 % sekä merkintähinta 110 %.
Lainaehtojen mukaisesti laskettu takaisinmaksu, jossa on huomiotu alustava tuottokerroin 170 %. Laskelmassa oletetaan, että EUR/USD -valuuttakurssi pysyy
muuttumattomana (Valuuttakerroin 1).

1
2

MITEN TEEN SIJOITUKSEN?

1

PEREHDY
ESITEMATERIAALIIN

2

TOIMITA
MERKINTÄSITOUMUS
FIMIIN

3

MAKSA SIJOITUS

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä

Täytä merkintäsitoumuslomake ja toi-

Maksu suoritetaan ostolaskelmassa

sijoittajan tulee perehtyä tämän myyn-

mita se FIMiin 24.10.2012 mennessä.

annettujen ohjeiden mukaan viimeis-

tiesitteen lisäksi lainakohtaisiin ehtoi-

Merkintäsitoumuslomake on saatavil-

tään 6.11.2012. Sijoittajalle lähe-

hin ja liikkeeseenlaskijan 14.6.2012

la FIMin konttoreista tai FIM Asiakas-

tetään ostolaskelma merkintäsitoumuk-

päivättyyn ohjelmaesitteeseen (Glo-

palvelusta.

sen jättämisen jälkeen.

bal Structured Securities Programme) täydennyksineen. Lainakohtaiset
ehdot sekä ohjelmaesite ovat saatavilla FIMistä ja USA Osake Sijoitusobligaation kampanjasivuilta osoitteessa
www.fim.com.
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TARJOUKSEN PÄÄPIIRTEET
AIKATAULU
Merkintäaika

24.9. – 24.10.2012

Maksupäivä

6.11.2012

Liikkeeseenlasku-/selvityspäivä

9.11.2012

Sijoitusaika

Noin 5 vuotta, 9.11.2012 – 16.11.2017

Eräpäivä

16.11.2017 (Tietyissä erityistilanteissa eräpäivä voi siirtyä)

OBLIGAATIO
Liikkeeseenlaskija

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

Tarjouksen tekijä

FIM Pankki Oy

Vakuus

Obligaation nimellisarvon ja tuoton maksulle ei ole asetettu vakuutta

Valuutta

Euro

Vähimmäissijoitus

3 300 euroa (110 %:n merkintähinta huomioiden), 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

Merkintähinta sisältää vuotuisen strukturointikustannuksen, joka on arviolta noin 0,9 % nimellisarvosta (kokonaiskustannus noin 4,5 %). Arvio perustuu korko- ja johdannaismarkkinatilanteeseen
11.9.2012. Strukturointikustannus sisältää materiaali-, markkinointi- ja selvityskustannukset.

Arvo-osuusjärjestelmä

Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmä

Kirjaus arvo-osuustilille

Obligaatio kirjataan sijoittajan arvo-osuustilille arviolta 12.11.2012, jonka jälkeen FIM lähettää asiakkaalle vahvistuksen. Arvo-osuustilin avaaminen ja obligaation säilyttäminen FIMissä on maksutonta.
Sijoittaja voi pyytää tilin avaamista täyttämällä arvo-osuustiliä koskevan kohdan merkintäsitoumuksessa.

ISIN-koodi

FI4000048434

Pörssilistaus

Obligaatiot haetaan listattavaksi arviolta 9.11.2012 NASDAQ OMX Helsinki Oy:hyn, mikäli liikkeeseenlasku 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.
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KOHDE-ETUUDET

Osakekori

Osakei

Paino Osakekorissa

Bloomberg-koodi

3M Company

1/12

MMM UP

The Coca-Cola Company

1/12

KO UP

Exxon Mobil Corporation

1/12

XOM UP

H.J. Heinz Company

1/12

HNZ UP

International Business Machines Corporation (IBM)

1/12

IBM UP

Johnson & Johnson

1/12

JNJ UP

Kraft Foods Inc.

1/12

KFT UP

McDonald’s Corporation

1/12

MCD UP

Microsoft Corporation

1/12

MSFT UP

The Procter & Gamble Company

1/12

PG UP

United Parcel Service Inc.

1/12

UPS UP

Wal-Mart Stores Inc

1/12

WMT UP

TUOTONLASKENTA
Takaisinmaksu eräpäivänä

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

Osakekorin tuotto

Osakekoriin sisältyy 12 pörssiosaketta tasapainoin (1/12). Kunkin osakkeen Alkuarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta (4 erillistä havaintoa kuukauden välein). Kunkin Osakkeen Loppuarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona viimeisten vuoden
ajalta (13 kuukausihavaintoa). Eräpäivänä lasketaan Osakekorin Alku- ja Loppuarvojen välinen arvonmuutos siten, että neljän parhaan osakkeen tuotto korvataan kiinteällä 30 %:n tuotolla (Korvaustaso).
Muut kahdeksan osaketta huomioidaan tuotonlaskennassa todellisen arvonkehityksen mukaisesti ja niiden 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

Alustavasti 170 %, vahvistetaan vähintään tasolle 160 %. Lopullinen tuottokerroin vahvistetaan viimeistään 2.11.2012.

Valuuttakerroin

1 / (EUR/USDLoppuarvo / EUR/USDAlkuarvo)

EUR/USDAlkuarvo

Alkuarvon ensimmäistä tarkastelupäivää edeltävänä pankkipäivänä klo 14:15 (CET) Reutersissa julkaistu EUR/USD -valuuttakurssi neljällä desimaalilla

EUR/USDLoppuarvo

Loppuarvon tarkastelupäivää seuraavana pankkipäivänä klo 14:15 (CET) Reutersissa julkaistu EUR/
USD -valuuttakurssi neljällä desimaalilla

Alkuarvo

Osakkeeni päivän päätösarvojen keskiarvo Alkuarvon tarkastelupäivinä

Loppuarvo

Osakkeeni päivän päätösarvojen keskiarvo Loppuarvon tarkastelupäivinä

Korvaustaso

30 %

Alkuarvon tarkastelupäivät

2.11.2012, 3.12.2012, 2.1.2013, 4.2.2013 (yhteensä 4 kpl)

Loppuarvon tarkastelupäivät

2.11.2016, 2.12.2016, 2.1.2017, 2.2.2017, 2.3.2017, 3.4.2017, 2.5.2017, 2.6.2017, 3.7.2017,
2.8.2017, 4.9.2017, 2.10.2017, 2.11.2017 (yhteensä 13 kpl)

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 myyntiesitteen kohdassa Keskeiset riskitekijät.

Kaikki tästä myyntiesitteestä ilmenevät obligaatioon liittyvät tiedot muodostavat vain yhteenvedon, eivätkä obligaation täydellistä kuvausta. Sijoittajien tulisi lukea kaikki lainakohtaisista ehdoista ja liikkeeseenlaskijan 14.6.2012 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 USA Osake 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 myyntiesitteen sisällöstä.
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KESKEISET RISKITEKIJÄT
Sijoitusobligaatiot sopivat sellaisille sijoittajille, joilla on riittävä ko-

(USD) kehitys suhteessa euroon (EUR). Valuuttakurssin vaihtelun vai-

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

kutus sijoitusobligaation tuottoon eräpäivänä voi olla joko positiivi-

tuspäämäärä on yhteensopiva tuotteen riskin, sijoitusajan ja muiden

nen (dollarin vahvistuminen euroon nähden) tai negatiivinen (euron

ominaisuuksien kanssa. Sijoittajalla on oltava riittävät resurssit kan-

vahvistuminen dollariin nähden). Sijoitusobligaation nimellispääoma

taa sijoituksen mahdollisesti aiheuttamat tappiot. Arvopaperimarkki-

palautetaan sijoittajille eräpäivänä euroissa, joten pääomaturvaan ei

noilla sijoittamiseen liittyy aina riskejä ja sijoittaja vastaa itse omien

kohdistu valuuttariskiä.

sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Sijoittajan tulisi
tästä syystä ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua huolellisesti

Jälkimarkkinariski

tämän myyntiesitteen lisäksi muun muassa täydellisiin ja sitoviin lai-

Sijoitusta obligaatioon suositellaan vain, jos sijoittaja ei tarvitse sijoi-

nakohtaisiin ehtoihin sekä liikkeeseenlaskijan 14.6.2012 päivättyyn

tettua pääomaa ennen obligaation eräpäivää. Pääomaturva on voimas-

ohjelmaesitteeseen (Global Structured Securities Programme) täyden-

sa vain eräpäivänä, eikä se kata ylikurssia eikä merkintäpalkkiota. Mi-

nyksineen. Lainakohtaiset ehdot sekä ohjelma-esite ovat saatavilla

käli sijoittaja kuitenkin haluaa myydä obligaation ennen eräpäivää,

USA Osake Sijoitusobligaation kampanjasivuilla osoitteessa www.fim.

myynti tapahtuu sen hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla joko

com. Tässä myyntiesitteessä kuvataan yleisellä tasolla tähän obligaa-

enemmän tai vähemmän kuin sijoitettu nimellispääoma. Riski menet-

tioon liittyviä riskejä. Obligaatioon ja sen liikkeeseenlaskijaan liittyviä

tää osa sijoitussummasta on sitä korkeampi, mitä lähempänä liikkee-

riskejä on kuvattu lisäksi liikkeeseenlaskijan ohjelmaesitteessä. Lisä-

seenlaskupäivää myynti jälkimarkkinoilla tapahtuu. Markkinahintaan

tietoa obligaation yleisistä ominaisuuksista sijoituskohteena ja obli-

vaikuttavat mm. yleisen korkotason muutokset. Korkotason nousu las-

gaatioihin liittyvistä yleisistä riskeistä on saatavilla myös muun muas-

kee yleensä obligaation jälkimarkkina-arvoa ja markkinakorkojen lasku

sa Sijoitusobligaatiot-osiosta osoitteessa www.fim.com.

vastaavasti yleensä nostaa obligaation jälkimarkkina-arvoa. Esimerkiksi, jos yleinen korkotaso nousisi yhden prosenttiyksikön heti liikkee-

Liikkeeseenlaskijariski

seenlaskupäivän jälkeen, obligaation arvo putoaisi noin 4 %. Sijoi-

Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoite-

tusobligaation arvonmuutos ei heijasta kohde-etuuden arvonmuutosta

taan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä

täysimääräisesti ennen eräpäivää.

siten pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Obligaatioiden nimellisarvon
ja tuoton maksulle ei ole asetettu vakuutta. Sijoittaja voi liikkeeseen-

On mahdollista, ettei obligaatiolle muodostu laina-aikana jatkuvaa

laskijan mahdollisen maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoit-

päivittäistä jälkimarkkinaa. Sijoittajan on syytä tiedostaa myös, ettei

tamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Si-

jälkimarkkinahintaa tyypillisesti ole saatavilla kuin yhdestä paikasta,

joittajan tulee kiinnittää huomiota liikkeeseenlaskijan taloudelliseen

tarjouksen tekijältä FIMiltä. FIM pyrkii tarjoamaan ostohintaa obligaa-

asemaan ja luottokelpoisuuteen sijoituspäätöstä tehdessään. Luotto-

tiolle normaaleissa markkinaolosuhteissa sijoitusajan jokaisena sellai-

riskiä voi arvioida esimerkiksi luottoluokitusten avulla. Näitä julkaise-

sena päivänä, joka on pankkipäivä sekä Helsingissä että Lontoossa,

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

muttei takaa jälkimarkkinoita.

Tuottoriski

Ennenaikaisen takaisinmaksun riski

Sijoitusobligaation tuotto riippuu valittujen kohde-etuuksien kehityk-

Liikkeeseenlaskija voi lunastaa obligaation takaisin ennen sen erään-

sestä. Kohde-etuuksien taso voi vaihdella obligaation sijoitusaikana.

tymistä lainaehdoissa mainituissa erityistapauksissa, esimerkiksi olen-

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

naisen lakimuutoksen johdosta. Tällainen ennenaikainen takaisinmak-

tai tuotto voi jäädä odotettua pienemmäksi. Lisäksi kohde-etuuksien

su voi johtaa siihen, että obligaation lopullinen tuotto jää ennakoitua

tasot tiettynä päivänä eivät välttämättä kuvasta obligaation tuoton to-

pienemmäksi, sijoittaja saa sijoittamansa pääoman takaisin vain osit-

teutunutta tai tulevaa kehitystä. Sijoitus obligaatioon ei ole sama asia

tain tai sijoitettu pääoma menetetään kokonaan.

kuin sijoitus joihinkin tai kaikkiin osakkeisiin, jotka sisältyvät kohdeetuuksiin, tai suoraan kohde-etuuksiin sidonnainen sijoitus. Sijoitta-

Verotusriski

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

Sijoitustuotteen tai sen tuoton verotuskohtelussa tapahtuvat muutok-

siin sisältyvien osakkeiden mahdollisista osingoista, eikä välttämättä

set voivat vaikuttaa sijoittajan saamaan nettotuottoon. Obligaation ve-

täysimääräisesti niihin liittyvistä yhtiötapahtumista.

rotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema voi muuttua obligaation sijoitusaikana.

Valuuttakurssiriski
Sijoitusobligaatio liikkeeseenlasketaan euromääräisenä, mutta sijoitusobligaation lopulliseen tuottoon vaikuttaa Yhdysvaltain dollarin

10

VEROTUS
Tässä myyntiesitteessä kuvataan ainoastaan lyhyesti obligaation tämän-

suasiamies toimittaa pääomatuloveroprosentin mukaisen ennakonpi-

hetkistä verotusta Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen hen-

dätyksen (tällä hetkellä 30 %). Ennakonpidätys käytetään obligaation

kilön kohdalla. Obligaation verotuksellinen ja lainsäädännöllinen asema

omistajan lopullisten verojen suoritukseksi.

voi muuttua obligaation laina-ajan aikana ja niillä voi olla haitallisia vaikutuksia sijoittajalle. Obligaation liikkeeseenlaskija tai FIM ei toimi asi-

Obligaation luovutuksesta ennen eräpäivää syntyvää voittoa käsitellään

akkaan veroasiantuntijana, vaan kunkin sijoittajan tulisi erikseen selvit-

luovutusvoittona, joka lasketaan vähentämällä luovutushinnasta hankin-

tää veroasiantuntijaltaan omaan tilanteeseensa soveltuvat säännökset.

tahinta sekä hankinta- ja myyntikulut (tai vaihtoehtoisesti hankintameno-olettamana 20 % luovutushinnasta).

Obligaation takaisinmaksusta eräpäivänä syntyvää voittoa ei käsitellä
verotuksessa luovutusvoittona tai korkotulon lähdeverolain mukaisena

Obligaation luovutuksesta ja todennäköisesti myös takaisinmaksusta

tulona, vaan muuna pääomatulona. Obligaation omistajan mahdollisia

eräpäivänä syntyvää tappiota käsitellään luovutustappiona, joka voidaan

luovutustappioita ei siis voida vähentää hänen eräpäivänä tapahtuvasta

vähentää luovutusvoitoista (mutta ei muista pääomatuloista) sinä vero-

takaisinmaksusta saamastaan voitosta. Eräpäivänä tapahtuvasta takai-

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

sinmaksusta syntyvästä voitosta liikkeeseenlaskijan suomalainen mak-

raavana viitenä vuotena.

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

Ohjelmaesitteen täydennykset

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

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

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

16 artiklan tarkoittaman ohjelmaesitteen tai lainakohtaisten ehtojen

serniin kuuluvia yhtiöitä) tarjoaa obligaatiota sijoittajien ostettavaksi.

täydennyksen tarjousaikana, merkintäsitoumuksen antaneella sijoitta-

FIM Pankki Oy tekee tarjouksen omissa nimissään ja omaan lukuunsa.

jalla on arvopaperimarkkinalain mukainen oikeus perua päätöksensä il-

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

moittamalla tästä kirjallisesti FIM Pankki Oy:lle kahden pankkipäivän

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

kuluessa täydennyksen julkistamisesta (tai FIMin ilmoittamana myöhäi-

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

sempänä ajankohtana).

Myyntirajoitukset

Etämyynti ja tiedot palveluntarjoajasta

Tätä tarjousta ei kohdisteta luonnollisille henkilöille tai oikeushenki-

Palveluntarjoajaa koskevat tiedot ja obligaation etämyyntiä koskevat en-

löille, joiden osallistuminen edellyttää muita kuin Suomen lain edel-

nakkotiedot, sopimusehdot ja asiakaspalvelu annetaan suomeksi (pois

lyttämiä toimenpiteitä. Eräiden valtioiden lainsäädäntö saattaa aset-

lukien rahoitusvälineen ulkomaisen liikkeeseenlaskijan laatima esite ja

taa rajoituksia tämän materiaalin levittämiselle tai tarjoamiselle. Tätä

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

myyntimateriaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä

veluntarjoajaa ja etämyyntiä koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa

yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetet-

www.fim.com.

tuja rajoituksia. Tässä julkaisussa annettavia tietoja ei ole tarkoitettu
minkäänlaiseen jakeluun Kanadassa ja siten niitä ei voida pitää min-

FIMin maksamat palkkiot

käänlaisena taloudellisena suosituksena Kanadan lainsäädännön tar-

FIM Pankki Oy:n kolmannelle osapuolelle mahdollisesti maksamat

koittamassa merkityksessä. Myös muiden maiden lait ja säännökset voi-

palkkiot maksetaan asiakkaan FIM Pankki Oy:lle maksamasta merkin-

vat rajoittaa tämän julkaisun levittämistä.

täpalkkiosta sekä strukturointikustannuksesta, eikä palkkio lisää asiakkaan maksaman palkkion määrää. Asiakkaan maksama palkkio on siten

Tarjouksen toteutus ja rajoitukset

samansuuruinen riippumatta siitä, mistä FIM-konserniin kuuluvasta yh-

FIMillä on oikeus tarjouksen peruuttamiseen, mikäli sijoitusten koko-

tiöstä tai kolmannelta sopimusosapuolelta asiakas ostaa obligaation.

naismäärä jää alle 3 000 000 euron nimellisarvon. Jos lainsäädäntö,
tuomioistuinten tai viranomaisten päätökset tai vastaavat Suomessa tai

Merkinnän peruminen

ulkomailla tekevät tarjouksen toteutuksen täysin tai osittain mahdot-

Merkintäsitoumusilmoituksen jättäminen on sitova, eikä sijoittajal-

tomaksi tai vaikeuttavat sitä olennaisesti, tai markkinaolosuhteissa ta-

la lain mukaan ole oikeutta peruuttaa sitä (peruutusoikeudesta ohjel-

pahtuu olennainen negatiivinen muutos, tarjous voidaan peruuttaa. Jos

maesitteen täydennyksen yhteydessä katso kohta Ohjelmaesitteen täy-

tarjous perutaan ja FIM on tällöin vastaanottanut sijoittajalta sijoitetta-

dennykset). Mikäli FIM joutuu hylkäämään sitoumuksen sijoittajasta

van määrän ja merkintäpalkkion, FIM palauttaa varat sijoittajan pankki-

johtuvasta syystä, on tällaisen hylätyn merkintäsitoumuksen jättänyt

tilille korotta. FIM tiedottaa kaikkia merkintäsitoumuksen jättäneitä si-

velvollinen korvaamaan FIMille aiheutuneet kustannukset ja tappion.

joittajia tarjouksen peruuntumisesta. Liikkeeseenlasku peruutetaan, jos

Mikäli koko maksua ei suoriteta asetetun ajan kuluessa, on FIMillä oi-

tuottokerrointa ei voida vahvistaa vähintään tasolle 160 %. Tarjouksen

keus hylätä merkintäsitoumus tai jo varattu obligaatio voidaan siirtää

enimmäismäärä on nimellisarvoltaan 40 000 000 euroa. Ylikysyntäti-

tai myydä toiselle sijoittajalle.

lanteessa FIM allokoi obligaation sijoittajille merkintäsitoumuslomakkeiden saapumis- ja rekisteröimisjärjestyksessä.
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MIKÄ ON USA OSAKE SIJOITUSOBLIGAATIO?
Tämä Sijoitusobligaatio on pääomaturvattu sijoitus, jossa liikkeeseenlaskija maksaa eräpäivänä takaisin nimellisarvon sekä mahdollisen tuoton. Sijoitusobligaatio koostuu optio-osasta, joka antaa oikeuden osallistua kohde-etuuden nousuun tuotonlaskentaehtojen mukaisesti, sekä korko-osasta. Mikäli optio erääntyy
eräpäivänä arvottomana, sijoittaja saa silti takaisin obligaation nimellisarvon. Sijoitusobligaatioon kohdistuu muun muassa riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä sekä riski ylikurssin menettämisestä sekä
muita riskejä, jotka on kuvattu tarkemmin tämän myyntiesitteen kohdassa ”Keskeiset Riskitekijät” ja liikkeeseenlaskijan 14.6.2012 päivätyssä ohjelmaesitteessä (Global Structured Securities Programme).
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