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ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO TOIMIALAVOITTAJAT – LOPULLISET EHDOT 
   
 
Ålandsbanken Osakeindeksiobligaation Toimialavoittajat lopulliset ehdot on 12. huhtikuuta 2011 vahvistettu 
seuraavasti: 
 
 

- Osallistumisasteet 100 %  vaihtoehto Varovainen (FI4000022348) 
 225 %  vaihtoehto Offensiivinen (FI4000022355) 
 
 
- Lainan pääoma  1 257 000 euroa  vaihtoehto Varovainen (FI4000022348)  
 839 000 euroa  vaihtoehto Offensiivinen (FI4000022355) 
 

 
Maarianhamina 12. huhtikuuta 2011 
 
 
Ålandsbanken Abp 
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ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATION TOIMIALAVOITTAJAT LAINAKOHTAISET EHDOT 
liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2010 alla 

 
Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Ålandsbanken Abp:n 11. toukokuuta 2010 päivätyn, 10. syys-
kuuta 2010, 2. marraskuuta 2010 ja 21. helmikuuta 2011 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman 2010 
(Ohjelmaesite) yleisten ehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.  
  
Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Saadakseen täydelliset tiedot 
Liikkeeseenlaskijasta ja tarjouksesta sijoittajan on tutustuttava sekä Ohjelmaesitteeseen että näihin lainakoh-
taisiin ehtoihin. Ohjelmaesite on saatavissa Ålandsbanken Abp:n kaikista konttoreista sekä Internetistä 
www.alandsbanken.fi (Palvelumme > Säästä ja sijoita > Joukkolainamme).  
 
Mikäli Ohjelmaesitettä täydennetään Lainan merkintäaikana tai ennen Lainan listalleottoa NASDAQ OMX Hel-
sinki Oy:ssä, Liikkeeseenlaskija on lain mukaan velvollinen ilmoittamaan sijoittajille ohjelmaesitteen täydennyk-
sestä, joka on saatavissa Ålandsbanken Abp:n kaikista konttoreista sekä Internetistä www.alandsbanken.fi 
(Palvelumme > Säästä ja sijoita > Joukkolainamme). Lain mukaan Liikkeeseenlaskija on myös velvollinen tarjoa-
maan lainaosuuksia merkinneille sijoittajille mahdollisuuden peruuttaa merkintänsä kahden pankkipäivän 
kuluessa täydennetyn esitteen julkistamisesta meneillään olevana merkintäaikana tai ennen kuin lainaosuudet 
on laskettu liikkeeseen ja toimitettu sijoittajalle. 
 
Mahdolliset viitteelliset ehdot on merkitty asteriskilla (*). Lopulliset lainakohtaiset ehdot vahvistetaan viimeis-
tään viikon kuluttua merkintäajan päättymisestä ja julkistetaan Ålandsbankenin kotisivuilla www.alandsbanken.fi 
(Palvelumme > Säästä ja sijoita > Joukkolainamme).  
 
 
Lainan nimi:  ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO TOIMIALAVOITTAJAT 
 
Liikkeeseenlaskija:  Ålandsbanken Abp 
 
Lainan pääoma: Enintään 40.000.000 euroa ja vähintään 400.000 euroa,* 
 josta 
 vaihtoehto Varovainen enintään 20.000.000 euroa ja vähintään 200.000 euroa ja  
 vaihtoehto Offensiivinen enintään 20.000.000 euroa ja vähintään 200.000 euroa.    
  
Liikkeeseenlaskutapa: Lainaosuudet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n arvo-

osuusjärjestelmässä. 
 
Velkakirjojen nimellis- 
määrä/lainaosuuksien  
yksikkökoko:  Tuhat (1.000) euroa. 
 
Velkakirjojen lukumäärä: Enintään 40.000 kappaletta ja vähintään 400 kappaletta.* 
 
Liikkeeseenlaskupäivä: 12.4.2011 
  
Emissiokurssi: 100 % vaihtoehto Varovainen 
 110 % vaihtoehto Offensiivinen   
       
Sijoitusaika: 12.4.2011 – 22.4.2015 
 
Takaisinmaksupäivä: 22.4.2015 
 
Takaisinmaksumäärä: Takaisinmaksupäivänä kustakin yhden tuhannen (1.000) euron nimellismääräisestä 

velkakirjasta maksetaan takaisin velkakirjanhaltijalle tuhat (1.000) euroa sekä jäl-
jempänä kuvattu mahdollinen korko tai muu hyvitys. 
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Korko tai muu hyvitys: Lainalle ei makseta vuotuista nimelliskorkoa. 
 
 Vaihtoehdossa Varovainen Takaisinmaksupäivänä maksetaan nimellismäärän lisäksi 

koko sijoitusajalta 1,5 % korko (”Korko”), joka merkintäpalkkio huomioiden vastaa 
0,0 %:n todellista vuosituottoa. Lisäksi Takaisinmaksupäivänä maksetaan 
nimellismäärän ja Koron lisäksi hyvitys (”Lisäerä”), joka määräytyy alla mainitulla 
tavalla. 

 
 Vaihtoehdossa Offensiivinen Takaisinmaksupäivänä maksetaan nimellismäärän 

lisäksi hyvitys (”Lisäerä”), joka määräytyy alla mainitulla tavalla. 
 
 Lisäerän suuruus määräytyy Osallistumisasteella kerrotun Indeksikorin lasketun 

kehityksen mukaan seuraavasti: 
 
 Nimellismäärä x Osallistumisaste x Indeksikorin laskettu kehitys 
 
 Jossa 
 ”Osallistumisaste” on 85 % (vähintään 70 %)* vaihtoehdossa Varovainen ja 200 % 

(vähintään 180 %)* vaihtoehdossa Offensiivinen. 
 
 ”Indeksikorin laskettu kehitys” lasketaan kaavalla:       
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jossa 
Keskituotto(i) on aritmeettinen keskiarvo niiden kahden Indeksin tuotosta, jotka 
jäljellä olevista Indekseistä (8-2 x i +2) ovat kehittyneet parhaiten vuoden (i) lopussa, 
jossa vuoden i lopussa jäljellä olevien Indeksien tuotot on laskettu kaavalla: 
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jossa SLn (i) on Indeksin n päätösarvo Arvostuspäivänä vuoden (i) lopussa. 
 

Indeksien Arvostuspäiviä ovat 11.4.2012, 10.4.2013, 9.4.2014 ja 8.4.2015. 

 
STn(0): Indeksin n päätösarvo Alkamispäivänä, joka on 12.4.2011.   

 
”Päätösarvolla” tarkoitetaan Indeksivastaavan tai Kolmannen osapuolen laskemaa ja 
julkaisemaa Indeksin virallista sulkemisarvoa.  

 
 Lisäerä maksetaan edellyttäen, että Osallistumisasteella kerrottu Indeksikorin 

laskettu kehitys on positiivinen. Muussa tapauksessa Lisäerää ei makseta. 
Vaihtoehdossa Varovainen maksetaan kuitenkin 1,5 %:n Korko. 

 
  Siirrettäessä Arvostuspäivää ja/tai korjattaessa julkaistua sulkemisarvoa sovelletaan 

ohjelmaesitteen yleisten ehtojen kohtaa 5.11.b.   
    
Kuvaus kohde-etuudesta:  
 ”Indeksikoriin” sisältyvät seuraavat eurooppalaiset toimialaindeksit, jotka ovat 

STOXX® 600 -indeksin alaindeksejä. Kaikkien kahdeksan toimialaindeksin paino on 
yksi kahdeksasosa korista. 
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Indeksi Toimiala Bloomberg-koodi Volatiliteetti 

ajanjaksona 
24.2.2010 - 24.2.2011 

STOXX® Europe 600 
Banks(price) 

Pankit SX7P Index 29,68 % 

STOXX® Europe 600 
Telecommunications 
(price) 

Tietoliikenne SXKP Index 16,92 % 

STOXX® Europe 600 
Oil & Gas (price) 

Öljy ja kaasu SXEP Index 20,09 % 

STOXX® Europe 600 
Utilities (price)  

Yhdyskuntapalvelut SX6P Index 17,06 % 

STOXX® Europe 600 
Basic Resource 
(price)  

Perusteollisuus SXPP Index 32,03 % 

STOXX® Europe 600 
Food & Beverage 
(price) 

Elintarvikkeet SX3P Index 15,03 % 

STOXX® Europe 600 
Health Care (price)  

Terveydenhuolto SXDP Index 13,09 % 

STOXX® Europe 600 
Technology (price) 

Teknologia SX8P Index 19,36 % 

 
 
 Indeksien volatiliteetti on laskettu kyseisen Indeksin päivätuotoista yllä mainittuna 

ajanjaksona. Tarkempia tietoja volatiliteetista saa liikkeeseenlaskijalta, Ålandsbanken 
Abp, Nygatan 2, 22100 Mariehamn, puhelin 0204 29 011.   

 
 Indeksit laskee ja julkaisee STOXX®. Lisätietoja Indekseistä: 

http://www.stoxx.com/indices/byregion.html?superRegion=Europe&subRegion=Europe&sup
erType=Sector%20Indices&subType=Supersectors  

 
Lisenssisopimuksen mukaan Liikkeeseenlaskija on velvollinen sisällyttämään seuraa-
van tekstin:  
STOXX and its licensors (the “Licensors”) have no relationship to the Ålandsbanken 
Abp other than the licensing of the STOXX® 600- Index and the related trademarks for use 
in connection with the Osakeindeksiobligaatio Toimialavoittajat. 

 
  STOXX and its Licensors do not: 
 

 Sponsor, endorse, sell or promote the Osakeindeksiobligaatio Toimialavoittajat. 
 Recommend that any person invest in the Osakeindeksiobligaatio Toimialavoittajat or any  

 other securities. 
 Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or 

 pricing of Osakeindeksiobligaatio Toimialavoittajat. 
 Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the  

 Osakeindeksiobligaatio Toimialavoittajat. 
 Consider the needs of the Osakeindeksiobligaatio Toimialavoittajat or the owners of the 

 Osakeindeksiobligaatio Toimialavoittajat in determining, composing or calculating the  
 STOXX 600- Index or have any obligation to do so. 
 
 
STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with the 
Osakeindeksiobligaatio Toimialavoittajat. Specifically, 

 
- STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and 

disclaim any and all warranty about: 
- The results to be obtained by the Osakeindeksiobligaatio Toimialavoittajat, the 

owner of the Osakeindeksiobligaatio Toimialavoittajat or any other person in 
connection with the use of the STOXX 600- Index and the data included in the 
Stoxx® 600-Index; 

- The accuracy or completeness of the STOXX 600_index and its data; 

http://www.stoxx.com/indices/byregion.html?superRegion=Europe&subRegion=Europe&superType=Sector%20Indices&subType=Supersectors
http://www.stoxx.com/indices/byregion.html?superRegion=Europe&subRegion=Europe&superType=Sector%20Indices&subType=Supersectors
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- The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the 
STOXX® 600-Index and its data; 

- STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or 
interruptions in the STOXX® 600-index or its data; 

- Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits 
or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX 
or its Licensors knows that they might occur. 

 
The licensing agreement between the Ålandsbanken Abp. and STOXX is solely for 
their benefit and not for the benefit of the owners of the Osakeindeksiobligaatio 
Toimialavoittajat or any other third parties. 

 
 
Lainan viitteelliset ehdot:  Osallistumisasteet ja Lainan pääoma. 
 
Laskenta-asiamies: Ålandsbanken Asset Management Ab, jonka kotipaikka on Helsinki, Suomi.  

Laskenta-asiamiehen on vahvistettava kaikki Laskenta-asiamiehelle kuuluvat tiedot 
ja yksityiskohdat näiden ehtojen määräysten mukaisesti. Laskenta-asiamiehen 
tällaisista tiedoista ja yksityiskohdista tekemät päätökset ovat Liikkeeseenlaskijaa ja 
velkojia sitovia, sikäli kun ilmeisiä virheitä ei ole todettu. Takaisinmaksumäärän 
laskemiseen käytettävien, julkisista lähteistä haettujen muuttujien laskennassa tai 
levittämisessä tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä ei vastaa Liikkeeseen-
laskija eikä Laskenta-asiamies. 

 
Koron vähimmäis-/ 
enimmäismäärä: Vaihtoehdossa Varovainen on 1,5 %:n vähimmäiskorko koko laina-ajalta, mikä 

merkintäpalkkio huomioiden vastaa 0,0 %:n todellista vuosituottoa. Vaihtoehdossa 
Varovainen ei ole enimmäiskorkoa. 

 
 Vaihtoehdossa Offensiivinen ei ole vähimmäis- eikä enimmäiskorkoa.   
 
Pankkipäiväolettama: ”Seuraava”, mainittu päivämäärä siirtyy lähinnä seuraavaksi pankkipäiväksi. 
 
Etuoikeus: Sama kuin Liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. 
 
Vakuus: Lainalle ei ole asetettu vakuutta. 
 
Liikkeeseenlaskijan oikeus 
ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun: Ei, paitsi ohjelmaesitteen yleisten ehtojen kohdan 5.11.d. ja kohdan 5.18 mukaisesti. 
 
 Liikkeeseenlaskijalla on lisäksi oikeus ostaa velkakirjat takaisin jälkimarkkinoilla tai 

muulla tavalla Liikkeeseenlaskijan ja myyjän välillä erikseen sovittavaan hintaan. 
Tällä tavoin takaisinostetut velkakirjat voidaan myydä edelleen markkinoille tai 
kuolettaa. 

 
Velkojan oikeus vaatia 
ennenaikaista  
takaisinmaksua:  Ei. Lainaosuuksia voidaan kuitenkin myydä edelleen laina-aikana. 
 
Koron ja pääoman  
maksutapa: Kunkin velkakirjan takaisinmaksu suoritetaan edellä esitettyjen kohtien ”Takaisin-

maksumäärä” ja ”Korko tai muu hyvitys” mukaisesti. 
 
 Lainan korko ja pääoma maksetaan kulloinkin voimassa olevien arvo-osuusjärjestel-

mästä ja arvo-osuustileistä annettujen lakien ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja 
päätösten mukaisesti. 

 
 Takaisinmaksun päivää voidaan Markkinahäiriön johdosta siirtää eteenpäin, mitä 

koskeva ilmoitus velkojille julkistetaan osoitteessa www.alandsbanken.fi, (Palve-

http://www.alandsbanken.fi/
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lumme > Säästä ja sijoita > Joukkolainamme). Takaisinmaksumäärälle ei makseta kor-
koa, kun maksupäivän siirtäminen tapahtuu Markkinahäiriön johdosta. 

Ehto liikkeeseenlaskun  
toteuttamiselle:  Liikkeeseenlaskija tulee peruuttamaan liikkeeseenlaskun, mikäli Osallistumisasteet 

eivät yllä ilmoitetulle minimitasolle tai mikäli Lainan pääoma kunkin vaihtoehdon 
osalta ei yllä 200.000 euroon. 

 
 Liikkeeseenlaskija pidättää itselleen oikeuden peruuttaa liikkeeseenlasku kokonaan 

tai osittain viimeistään 12.4.2011, mikäli Liikkeeseenlaskijan mielestä kansallisissa tai 
kansainvälisissä taloudellisissa tai poliittisissa olosuhteissa, korkotilanteessa, 
valuutta- tai osakekursseissa taikka muissa Lainan liikkeeseenlaskuun oleellisesti 
vaikuttavissa seikoissa on tapahtunut sellainen muutos, joka voisi haitata tai vaikeut-
taa Lainan liikkeeseenlaskun toteuttamista. 

 
Ilmoitus liikkeeseenlaskun  
peruuttamisesta tai merkin- 
nän keskeyttämisestä: Tieto liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeyttämisestä ylimer-

kinnän johdosta on saatavilla Ålandsbanken Abp:n konttoreista ja kotisivulta 
www.alandsbanken.fi (Palvelumme > Säästä ja sijoita > Joukkolainamme) viimeistään 
12.4.2011. Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan, Liikkeeseenlaskija palauttaa merkityn 
rahamäärän merkitsijän ilmoittamalle tilille viiden pankkipäivän kuluessa peruutta-
mispäivästä lukien. Palautettavalle rahamäärälle ei makseta korkoa. Tämän lisäksi, 
mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan tai merkintä keskeytetään ylimerkinnän joh-
dosta, Liikkeeseenlaskijan johtoryhmä päättää erikseen niistä toimenpiteistä, joihin 
ryhdytään ohjelmaesitteen yleisten ehtojen kohdan 5.7 kohdan mukaisesti. 

 
Lainan tuotto ja  
duraatio: Vaihtoehdossa Varovainen lainan todellinen vuosituotto voi Korko ja 1,5 %:n 

merkintäpalkkio huomioiden olla alimmillaan 0,0 %.  
 
 Vaihtoehdossa Offensiivinen lainan todellinen vuosituotto voi 1,5 %:n 

merkintäpalkkio ja 10 %:n ylikurssi huomioiden olla negatiivinen, alimmillaan -2,66 
%. Lainan duraatio on noin 4 vuotta.   

  
Laskuesimerkki:  

 Vaihtoehto Varovainen  

Nimellismäärä  1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Indeksikorin laskettu kehitys -10 % 0 % 10 % 25 % 50 %

Osallistumisaste  85 % 85 % 85 % 85 % 85 %

Lisäerä  0 € 0 € 85 € 213 € 425 €

Kiinteä korko, 1,5 %  1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

Kiinteä korko, €  15 € 15 € 15 € 15 € 15 €

Takaisinmaksu yhteensä  1 015 € 1 015 € 1 100 € 1 228 € 1 440 €

Todellinen vuosituotto  0,00 % 0,00 % 2,02 % 4,83 % 9,07 %
(merkintäpalkkio huomioiden)       
 
 
Vaihtoehto Offensiivinen      

Nimellismäärä  1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Ylikurssi  100 € 100 € 100 € 100 € 100 €

Indeksikorin laskettu kehitys -10 % 0 % 10 % 25 % 50 %

Osallistumisaste  200 % 200 % 200 % 200 % 200 %

Lisäerä  0 € 0 € 200 € 500 € 1 000 €

Takaisinmaksu yhteensä  1 000 € 1 000 € 1 200 € 1 500 € 2 000 €

Todellinen vuosituotto  -2,66 % -2,66 % 1,84 % 7,64 % 15,60 %
(ylikurssi ja merkintäpalkkio huomioiden)      

 

http://www.alandsbanken.fi/
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 Huomatkaa, että tämä on ainoastaan esimerkki, eikä sitä tulee pitää takeena 
tietystä tuotosta. Esimerkissä ei ole huomioitu veroseuraamuksia.  

   
Verotus: Korkotulon lähdevero koskee Suomessa yleisesti verovelvollisia luonnollisia henkilöitä 

ja kotimaisia kuolinpesiä. Merkintäajan alkaessa voimassa olevan lain mukaan vero 
on 28 %. Korkotulo, josta maksetaan lähdevero, ei ole tuloverotuksessa veronalaista 
tuloa. Korkotuloa, josta on maksettu lähdevero, ja pääomaa ei tarvitse ilmoittaa 
veroilmoituksessa. 

  
 Korkotulon lähdeverosta annetun lain (28.12.1990/1341) 3 § 3 mom. mukaan 

indeksihyvitys rinnastetaan korkoon. Indeksihyvityksellä tarkoitetaan Lisäerää, joka 
Takaisinmaksupäivänä maksetaan kustakin yhden tuhannen (1.000) euron 
nimellismääräisestä velkakirjasta. 

 
 Muille yhteisöille kuin yleishyödyllisille yhteisöille sekä yhtymille korko on 

veronalaista tuloa.  
 
 Tämä kuvaus on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi informaatioksi ja se ei ole vero-

neuvontaa. Sijoittajan tulee itse arvioida ne veroseuraamukset, jotka voivat syn-
tyä ja tarvittaessa kääntyä omien neuvonantajiensa puoleen. 

 
 
Tietoja joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskusta 
 
Päätökset ja valtuudet,  
joiden nojalla Laina 
lasketaan liikkeeseen: Liikkeeseenlaskijan Konsernin treasury-toiminnon 7. maaliskuuta 2011 

Liikkeeseenlaskijan johtoryhmän valtuuttamana tekemä päätös. 
 
Järjestäjä: Ålandsbanken Abp    
 
Maksuasiamies: Ålandsbanken Abp   
 
Liikkeeseenlaskijan  
asiamies: Ålandsbanken Abp 
 
Liikkeeseenlaskun  
luonne: Joukkovelkakirjalaina, suunnattu yleisölle  
 
Merkintäaika: 21.3.2011 – 8.4.2011 
 
Merkintäpaikat: Ålandsbanken Abp:n kaikki konttorit.  
 
 Asiakkaat, jotka ovat tehneet sopimuksen digitaalisista palveluista Ålandsbanken 

Abp:n kanssa, voivat tehdä merkinnän myös Internetin kautta, eivät kuitenkaan 
21.3.2011 ennen klo 9.30, eivätkä 8.4.2011 klo 16.15 jälkeen. 

 
Merkinnän maksu: Merkittäessä. 
 
Minimimerkintä: 1.000 euroa. 
 
Merkintäpalkkio: 1,5 % nimellismäärästä 
 
Merkintäoikeudet: Merkintäoikeutta ei ole rajattu. 
 
Toimenpiteet yli- ja  
alimerkintätilanteissa: Liikkeeseenlaskijan Johtoryhmä päättää toimenpiteistä mahdollisessa yli- tai 

alimerkintätilanteessa. Johtoryhmä päättää Lainan pääoman korottamisesta tai alen-
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tamisesta sekä merkintöjen lukumäärän mahdollisesta leikkaamisesta. Johtoryhmällä 
on myös oikeus keskeyttää merkintä tai pidentää merkintäaikaa. 

Velkakirjojen  
toimittaminen/arvo- 
osuuksien kirjaus: Lainaosuudet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille merkintäajan päätyttyä 

huhtikuussa 2011. 
 
  Liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa 

tarkoitettu luettelo velkojista.  
 
Merkintäsitoumukset: Ei 
 
Lainan ISIN-koodi: FI4000022348 vaihtoehto Varovainen 
 FI4000022355 vaihtoehto Offensiivinen 
  
Pörssilistaus ja 
arvio sen alkamisesta:  Lainalle haetaan listalleottoa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Pörssilistaus tapahtuu 

arviolta huhtikuussa 2011. 
 
Strukturointi- 
kustannus:  Lainan strukturointikustannukset perustuvat Lainaan sisältyvien korko- ja 

johdannaissijoitusten arvoihin Liikkeeseenlaskupäivänä. Täsmäytyspäivänä 22.2.2011 
vuotuinen strukturointikustannus oli 0,8 %. Lopullinen strukturointikustannus voi 
Liikkeeseenlaskupäivään saakka vaihdella korko- ja johdannaismarkkinoiden 
kehityksestä riippuen. Lisäksi lopulliseen strukturointikustannukseen vaikuttaa se 
taso, jolle lopulliset Osallistumisasteet vahvistetaan.   

 
 Strukturointikustannus määritellään lainakohtaisesti. Kustannuksen suuruus riippuu 

muun muassa markkinatilanteesta, esimerkiksi korkotason ja markkinavolatiliteetin 
muutoksista. Strukturointikustannukseen sisältyvät kaikki Liikkeeseenlaskijalle 
Lainasta aiheutuvat kustannukset, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali-, 
markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Vertaillessaan eri liikkeeseenlaski-
joiden kustannuksia sijoittajan on otettava huomioon markkinaosapuolten vaihteleva 
kyky strukturoituihin tuotteisiin sisältyvien korko- ja johdannaissijoitusten hankin-
taan ja toteutukseen.  

 
Arvio lainan Liikkeeseenlaskijalle 
kertyvästä pääomasta ja  
sen suunniteltu käyttötapa:  
 Liikkeeseenlaskijalle kertyy arviolta 100 % merkitystä nimellismäärästä ottaen 

huomioon liikkeeseenlaskusta aiheutuvat palkkiot ja kulut. Laina on osa Liikkee-
seenlaskijan varainhankintaa. 

 
 
Lainakohtaiset riskit: Lainan nimellismäärä maksetaan takaisin Takaisinmaksupäivänä. Mikäli laina luovu-

tetaan ennen Takaisinmaksupäivää, sijoittajalle voi aiheutua luovutustappiota. 
 
 Sijoittajan tulee huomioida, että mahdolliset muutokset korkotilanteessa sekä 

muutokset valuutta- ja osakekursseissa voivat vaikuttaa lopullisiin Osallistumis-
asteisiin. Tämän Lainan tuotto on riippuvainen Indeksikorin arvonkehityksestä. On 
olemassa riski, että sijoittaja voi jäädä täysin ilman Lisäerää, jos Indeksikorin arvo 
laina-aikana kehittyy siten, että Indeksikorin laskettu kehitys ei ole positiivinen. 
Vaihtoehdossa Varovainen lainan todellinen vuosituotto Korko ja merkintäpalkkio 
huomioiden voi olla alimmillaan 0,0 %. Vaihtoehdossa Offensiivinen lainan 
todellinen vuosituotto voi merkintäpalkkio ja ylikurssi huomioiden olla negatiivinen, 
alimmillaan -2,66 %.    

 
 Mikäli Laina maksetaan takaisin ennenaikaisesti, Takaisinmaksumäärä voi olla alhai-

sempi kuin Lainan nimellismäärä.  
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 Lainaan liittyy liikkeeseenlaskijariski, mikä tarkoittaa sitä, että Lainan takaisinmaksu 

on riippuvainen Liikkeeseenlaskijan taloudellisesta kyvystä täyttää velvoitteensa 
takaisinmaksupäivänä. Liikkeeseenlaskijan mahdollisessa maksukyvyttömyys-
tilanteessa sijoittaja saattaa menettää sijoittamansa pääoman mahdollisine 
tuottoineen kokonaan tai osittain. 
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