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* EURO STOXX 50® är immateriell egendom (inbegripet registrerade varumärken) som tillhör STOXX Limited, Zürich, Schweiz och/eller dess licensgivare 
(“Licensgivarna”) och används på licens. De värdepapper som baseras på indexet är inte på något sätt sponsrade, godkända, sålda eller marknadsförda  
av Licensgivarna och ingen av Licensgivarna har något ansvar för detta.

Aktieindexobligation Recovery Europa

En placering för dig som tror på 
ett uppsving i Europa
Välj din egen risknivå med alternativen Försiktig 
eller Offensiv. Under våren 2013 har placerare 
ställts inför ett faktum: De låga räntorna innebär 
att ränteplaceringar ger mycket låg avkastning. 
Samtidigt kan direkta aktieplaceringar kännas 
osäkra. Så vilka alternativ har placerare? Ett 
alternativ är en aktieindexobligation med 
kapitalskydd. Du tar del av den potentiella 
positiva utvecklingen på aktiemarknaden men om 
aktiemarknaden utvecklas negativt återbetalas 
ditt nominella belopp på slutdagen. Obligationen 
omfattas av en emittentrisk. Därför lanserar nu 
Ålandsbanken Aktieindexobligation Recovery 
Europa.

när du placerar i Recovery Europa tar du del i den möjliga 
uppgången för 50 ansedda storbolag i Europa. Bolagen 
har global verksamhet och de ingår i indexet EURO stOXX 
50®*. Alternativet Försiktig ger 50 %, dock lägst 40 %, 
av den beräknade indexuppgången. Alternativet Offensiv 
med en överkurs på 10 % ger 150 %, dock lägst 125 % av 
den beräknade indexuppgången.  

Läs gärna lägesanalysen här intill av placeringsdirektör 
Jonny sundström.

Recovery Europa: Möjligheter och risker

Möjligheter:
•  centralbankerna stimulerar ekonomin genom att 

överösa marknaden med pengar.
•  Aktiekorgen är diversifierad. Bolagen som ingår i EURO 

stOXX 50® representerar 17 olika branscher.
•  Aktieplaceringar gynnas framom ränteplaceringar 

eftersom räntenivån är låg.
•  Osäkerheten inom euroområdet gör att värderingsnivån 

på många europeiska bolag är intressant. 
•  indexet EURO stOXX 50® har en exponering på ca 20 % 

 mot bolag noterade i spanien och italien. En placering 
i Recovery Europa är därför ett relativt billigt sätt att få 
kapitalskyddad exponering mot sydeuropa.

Risker:
•  Euroområdets svårigheter kan fortsätta och eventuellt 

trappas upp och tillväxten i UsA kan mattas av. detta 
är exempel på scenarion som i sämsta fall kan leda till 
utebliven avkastning. 

•  teckningsprovisionen kan gå förlorad i bägge 
placeringsalternativen.

•  Placerare som väljer alternativet Offensiv kan också 
förlora överkursen på ca 2 % per år.

På sista sidan kan du läsa mer om riskerna som är 
förknippade med en placering i Aktieindexobligation 
Recovery Europa.

Analys: Europa kan få global draghjälp
Vi ser nu tecken på återhämtning i ekonomin, främst 
i UsA och Japan. i Europa är förväntningarna ännu 
anspråkslösa för 2013. därför har Ålandsbanken valt att 
låta avkastningen följa utvecklingen i EURO stOXX 50®- 
indexet som består av bolag med global verksamhet.

Historiskt har UsA legat 6–12 månader före Europa i 
konjunkturcykeln och en eventuell global BnP-uppgång 
ger självfallet draghjälp åt den europeiska ekonomin.

den fortsatta oron inom euroområdet har gjort att de 
europeiska bolagen värderas lägre än de amerikanska. 
samtidigt ser vi att nedrevideringarna av de framtida 
vinstprognoserna håller på att avta. dessutom verkar det 
för tillfället finnas en gemensam vilja inom euroområdet 
att söka lösningar på problemen och Europeiska 
centralbanken har lovat att göra vad som behövs för att 
lösa krisen.

Ändå trycker osäkerheten ner värderingen för bolag 
på börserna inom euroområdet. den låga värderingen 
ser många aktieplacerare som en chans att fynda i 
sydeuropeiska bolag.

Eftersom räntenivåerna har sjunkit rejält är aktier 
alltmer lockande, trots att aktier alltid innebär en risk. 
där är Ålandsbankens senaste aktieindexobligation ett 
alternativ.

genom en placering i Aktieindexobligation Recovery 
Europa gynnas du av en eventuell europeisk återhämtning. 
i en lågräntemiljö har placeringen goda möjligheter att ge 
en konkurrenskraftig avkastning. samtidigt omfattas din 
placering av kapitalskyddet.
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Placeringsdirektör Jonny Sundström vid Ålandsbanken Asset Management Ab ansvarar för planeringen av 
Ålandsbankens aktieindexobligationer och andra strukturerade produkter. Som ansvarig portföljförvaltare av 
Ålandsbankens Euro Bond-fond har han tilldelats det prestigefyllda Lipper Fund-priset 2007 och 2008. Jonny 
Sundström utsågs 2012 till Finlands bästa fondförvaltare av det brittiska analysföretaget Citywire.

Analysen ska inte tolkas som ett investeringsråd. informationen har inte anpassats efter en viss mottagares finansiella 
situation eller behov. innan du fattar ett investeringsbeslut ska du sätta dig in i vilka möjligheter och risker som 
investeringen innebär.

villkoRen i koRthet

teckningstid 29.5.2013–17.6.2013

emittent Ålandsbanken Abp

Minimiteckning och 
skuldebrevets nominella 
belopp

1 000 euro

emissionskurs Alternativ Försiktig 100 %
Alternativ Offensiv 110 %

placeringstid ca 5 år, 19.6.2013–31.5.2018

underliggande tillgång** EURO stOXX 50®

Beräknad indexutveckling skillnad mellan start- och slutkurs

tilläggsbelopp*** i alternativ Försiktig indikativt 50 %, dock lägst 40 %, av beräknad indexutveckling
i alternativ Offensiv indikativt 150 %, dock lägst 125 %, av beräknad indexutveckling

Startkurs startkursen sätts som stängningsvärdet för EURO stOXX 50® 19.6.2013

Slutkurs slutkursen beräknas som ett medelvärde av 11 kvartalsvisa observationer under obligationens sista 
2,5 år: 18.11.2015, 17.2.2016, 18.5.2016, 17.8.2016, 16.11.2016, 15.2.2017, 17.5.2017, 16.8.2017, 15.11.2017, 
14.2.2018 och 16.5.2018

teckningsprovision 1,5 % på nominellt belopp

obligationens 
återbetalningsbelopp****

nominellt belopp samt eventuellt tilläggsbelopp

obligationens 
återbetalningsdag 31.5.2018

Säkerhet ingen säkerhet har ställts för obligationen

**) Ålandsbanken har tillstånd av Stoxx Ltd att använda EURO STOXX 50®-indexet, se sid 2 under index disclaimer.

***) De slutliga villkoren fastställs senast 19.6.2013

****) Det nominella beloppet återbetalas. Till återbetalningen hänför sig en emittentrisk, läs mer om riskerna med placeringen på sista sidan.
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hiStoRiSk utveckling

RäkneexeMpel

alternativ försiktig

nominellt belopp 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

indexets beräknade utveckling -10 % 0 25 % 50 % 75 %

deltagandegrad 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

tilläggsbelopp 0 0 125 250 375

effektiv årlig avkastning -0,3 % -0,3 % 2,1 % 4,3 % 6,3 %

alternativ offensiv

nominellt belopp 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

överkurs 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €

indexets beräknade utveckling -10 % 0 25 % 50 % 75 %

deltagandegrad 150 % 150 % 150 % 150 % 150 %

tilläggsbelopp 0 0 375 750 1 125

effektiv årlig avkastning -2,2 % -2,2 % 4,3 % 9,5 % 13,9 %

Tabellen visar den effektiva årliga avkastningen för en placering i Aktieindexobligation Recovery Europa. Detta är endast exempel och ska inte ses som en 
försäkran om en viss avkastning. Skatteföljder är inte beaktade.

Riskklass:

LÅG RISK. KAPITALSKYDD. Strukturerade placeringsprodukter vars nominella kapital återbetalas på förfallodagen ifall emittenten är solvent. 
Placeringen innehåller en överkurs på högst 15 %. Kapitalskyddet gäller enbart på förfallodagen och det täcker inte en eventuell överkurs 
eller kost nader samt arvoden som placeraren har betalat. Risken förknippad med emittentens återbetalningsförmåga är beskriven i det 
här faktabladet. Trots risk klassificeringen har placeraren en skyldighet att bekanta sig noggrant med informationen i det här faktabladet, de 
produktspecifika villkoren, det eventuella grundprospektet och riskerna som beskrivs i det. Mer information om riskklassificeringen hittar du på 
föreningens webbsidor www.sijoitustuotteet.fi.
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EURO 
STOXX 50®

Grafen visar avkastningen på förfallodagen för  
simulerade placeringar i Aktieindexobligation  
Recovery Europa. Den gröna linjen visar den effektiva 
årliga avkastning för det försiktiga alternativet,  
vilket som lägst varit –0,3 % och som högst 8,7 %. 
Den röda linjen visar den effektiva årliga avkastning 
för det offensiva alternativet, vilken som lägst varit 
–2,2 % och som högst 18,7 %. Avkastningen för  
hela placeringstiden för det försiktiga alternativet  
har som högst varit 51,1 % och som lägst –1,5 %. 
Avkastningen för hela placeringstiden för det offen - 
siva alternativet har som högst varit 133,4 % och  
som lägst –10,3 %. Kostnader (teckningsprovision  
och överkurs) är beaktade. Historisk avkastning är 
ingen garanti eller prognos för framtida avkastning.
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Ålandsbanken abp Hemort: Mariehamn. FO-nummer 0145019-3. PB 3, 22101 MARiEHAMn. Huvudkontor: nygatan 2, 22100 MARiEHAMn. tfn 0204 29 011.  
www.alandsbanken.fi

BeSkattning 
i Finland allmänt skattskyldiga fysiska personer och inhemska 
dödsbon ska betala källskatt på ränteinkomst. tilläggsbeloppet  
jämställs med ränteinkomst. skatten är 30 % vid tecknings-
tidens början. Ränteinkomsten är inte skattepliktig inkomst i in-
komstbeskattningen. Varken ränteinkomst eller kapital behöver 
uppges i skattedeklarationen. Om obligationen avyttras innan 
förfallodagen, uppstår en överlåtelsevinst eller -förlust. Över-
låtelsevinsten är en skattepliktig kapitalinkomst och beskattas 
med 30 %, dock 32 % för belopp som överskrider 50 000 euro, 
enligt vid teckningstidens början gällande skattelagstiftning. 
Överlåtelseförlusten är avdragsgill mot överlåtelsevinster som 
uppkommer samma år eller under de fem följande åren. 

andRahandSMaRknad 
Ålandsbanken ställer dagliga köpkurser för våra utestående  
obligationer under normala marknadsförhållanden, vilket  
betyder att du kan sälja din obligation under placeringstiden. 
kursen kan vara lägre eller högre än det nominella beloppet  
vid försäljningstillfället beroende på hur den underliggande 
tillgången har utvecklats från obligationens start fram till 
försäljningstillfället. 

lÅneSpecifika RiSkeR 
emittentrisk 
till obligationen hänför sig emittentrisk, vilket innebär att den är 
beroende av emittentens, det vill säga Ålandsbankens, finansi-
ella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om 
emittenten skulle bli insolvent riskerar investeraren att förlora 
hela eller delar av sin investering oavsett hur den underliggande 
tillgången har utvecklats, det vill säga ifall Ålandsbanken blir  
insolvent finns risken att det belopp du placerat ej kan åter-
betalas. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl  
positiv som negativ riktning. Ålandsbanken har under ett skilt 
emissionsprogram emitterat säkerställda obligationslån för vilka 
en väsentlig andel av emittentens lånestock utgör säkerhet. 

likviditetsrisk 
En obligation bör först och främst ses som en investering att  
behålla till förfallodagen. Under placeringstiden kan obliga-
tionens värde vara högre eller lägre än det nominella beloppet. 
till den kund som på grund av kursuppgång eller annan orsak  
vill sälja obligationen före förfallodagen ställer Ålandsbanken 
under normala marknadsförhållanden köpkurs. En förtida  
avyttring kan tidvis försvåras beroende på exempelvis extrema 
marknadsförhållanden eller tekniska fel. 

Marknadsrisk 
Marknadsvärdet under placeringstidens gång kan vara såväl 
högre som lägre än den ursprungliga emissionskursen. 
Marknadsvärdet är beroende av flera faktorer och matematiska 
riskmodeller. Värdet beror främst, men inte uteslutande, på: 

Åland nygatan 2, tfn 0204 29 011  helSingfoRS Bulevarden 3, tfn 0204 293 600  Private Banking Alexandersgatan 46 A, vån. 2, 
tfn 0204 293 400  eSBo-hagalund Västanvindsvägen 4, tfn 0204 293 500  ÅBo Hansakvarteret, Eriksgatan 17, tfn 0204 293 100  
paRgaS köpmansgatan 24, tfn 0204 293 150  taMMeRfoRS Hämeenkatu 8, tfn 0204 293 200  vaSa Hovrättsesplanaden 11,  
tfn 0204 293 300  contact centeR tfn 0204 292 910

ränterörelser, utveckling i underliggande tillgång, volatilitet och 
återstående placeringstid. Emittenten kan i vissa begränsade 
situationer lösa in obligationen i förtid och det förtida inlösen-
beloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen 
investerade beloppet. Vid avyttring innan förfallodagen löper 
investeraren en risk att obligationens värde kan vara lägre än 
det nominella beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida 
avveckling sker, desto högre är risken för att värdet på obliga-
tionen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet 
som det nominella beloppet. kapitalskyddet i obligationen gäller 
endast vid den ordinarie förfallodagen. 

exponeringsrisk 
Utvecklingen för den underliggande tillgången är avgörande  
för beräkningen av avkastningsdelen på obligationen. Hur den 
underliggande tillgången kommer att utvecklas är beroende av 
en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland 
annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaru-
prisrisker, valutarisker och/eller politiska risker. En investering i 
obligationen ger en annan avkastning än en direktinvestering i 
den underliggande tillgången som en följd av värderingsdagar-
nas inverkan på indexets beräknade utveckling. 

förändring av återbetalningsbelopp 
Om en väsentlig förändring inträffar, såsom exempelvis en 
lagändring, som påverkar emittentens möjlighet att betala  
återbetalningsbeloppet kan återbetalningsbeloppet komma  
att justeras. Om indexet upphör att existera eller på något  
annat sätt inte publiceras kan detta komma att ändra åter-
betalningsbeloppet. 

kapitalskydd 
din placering är kapitalskyddad, vilket betyder att oberoende 
av hur den underliggande tillgången utvecklas så återbetalas 
det nominella kapitalet vid placeringstidens slut. kapitalskyddet 
gäller enbart på återbetalningsdagen (obligationens förfallo  - 
dag). Överkursen och teckningsprovisionen omfattas inte av 
kapitalskyddet och återbetalas ej. Förtida återbetalning är  
möjlig endast om säkringsinstrumentet måste upplösas på  
grund av lag eller rättspraxis. Obligationen har emittentrisk. 
Emittentrisken finns närmare beskriven ovan. 

insättningsgaranti 
Obligationen omfattas inte av insättningsgarantifonden. 

MeR infoRMation 
En mer detaljerad beskrivning av Aktieindexobligation  
Recovery Europa finns i dess prospekt som är godkänt av  
Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på  
Ålandsbankens kontor och på www.alandsbanken.fi från
och med 27.5.2013.


