Dokument med
nøkkelinformasjon
Formål
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen kreves i henhold til
lovverket for å hjelpe deg til å forstå typen, risikoene, mulige gevinster og tap forbundet med dette produktet og for å hjelpe deg å sammenligne det
med andre produkter.

Produkt
6.65% (6.09% p.a.) Defender Vonti on Renault SA
ISIN: CH0449928834 / Sveitsisk verdipapirkode (Valor): 44992883
Produkttilbyder:
Utsteder:
Kompetent myndighet:

Bank Vontobel AG, Zürich, Sveits, nettside: https://derinet.vontobel.com
Ring 00800 93 00 93 00 for mer informasjon
Vontobel Financial Products Ltd., DIFC, Dubai, De forente arabiske emirater, med en produktgaranti fra Vontobel Holding
AG, Zürich, Sveits (Garantist) , og med en Kredittstøtteavtale med Bank Vontobel AG, Zürich, Sveits.
-

Dette dokumentet ble opprettet 24 august 2019, 05:09 (lokal tid Zürich)

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og som vil kunne være vanskelig å forstå.

Hva er dette produktet?
Type Gjeldsinstrument i form av ihendehaverpapir, dokumentert i form av ikke-sertifiserte registrerte verdipapirer, underlagt sveitsisk lov.
Målsettinger Målsettingen for dette produktet er å gi deg muligheten til å motta økt avkastning mot at du påtar deg risiko for å tape deler av eller hele
din investering. Dette produktet er et komplekst finansielt instrument som er forbundet med ett Underliggende (Renault SA). Produktet har en fast løpetid
og vil forfalle på Forfallsdato.
I tillegg vil du motta en rentebetaling i henhold til Renten i forhold til det Nominelle Beløp på Forfallsdato uavhengig av resultatet på det Underliggende.
Ved forfall vil Innløsningen på produktet avhenge av resultatet på det Underliggende:
1.
Dersom Observasjonsprisen på det Underliggende alltid er over Barrieren under Observasjonsperioden, vil du motta det Nominelle Beløp på
Forfallsdato.
2.
Dersom Observasjonsprisen på det Underliggende er lik eller under dets Barriere minst én gang under Observasjonsperioden:
a) Du vil motta det Nominelle Beløp på Forfallsdato dersom Referanseprisen på det Underliggende er lik eller overstiger Innløsningskursen på
Verdsettelsesdato.
b) Dersom Referanseprisen på det Underliggende er under dets Innløsningskurs på Verdsettelsesdato, vil du motta det Underliggende i henhold
til Forholdstallet.
Du vil motta slike Underliggende bare i hele tall. Du vil i tillegg motta en kompensasjonsbetaling som er lik fraksjonen på Forholdstallet, multiplisert
med Referanseprisen på det Underliggende. I et slikt tilfelle vil summen av verdien på de leverte Underliggende på Forfallsdato,
kompensasjonsbetalingen og Rentene som er betalt, som regel være mindre enn beløpet du investerte, så du vil gå med tap.
Du må betale en påløpte renter (akkumulert rente) pro rata når du kjøper produktet i løpet av løpetiden.
Du er ikke berettiget til å motta utbytte fra et Underliggende og du har ingen krav på ytterligere rettigheter som følger av et slikt underliggende (f.eks.
stemmerett).
Produkt
Produktvaluta
Nominelt beløp
Kjøpspris (Påløpte renter)
Opprinnelig
prisfastsettelsesdag
Utstedelsesdato

EUR
EUR 1'000.00
96.70% (3.536%) av det Nominelle Beløp
18 januar 2019
18 januar 2019

Betalingsdato
Oppgjørstype
Observasjonsperiode
Verdsettelsesdato
Forfallsdato (Forfall)

25 januar 2019
Fysisk levering
18 januar 2019 to 21 februar 2020,
kontinuerlig overvåkning
21 februar 2020
28 februar 2020

Rente
Rente
Renteperiode

6.09% p.a.
25 januar 2019 til 28 februar 2020

Rentebetalingsdato

28 februar 2020

Underliggende
Renault SA
Type
ISIN
Valuta
Referansebørs
Referansepris

Bearer Share
FR0000131906
EUR
Euronext Paris
Sluttpris på Referansebørs

Initiell referansepris
Forholdstall
Innløsningskurs
Barriere
Observasjonspris

EUR 57.10
17.51313
EUR 57.10
EUR 37.12
Underliggende pris på Referansebørset

Utsteder har rett til å terminere dette produktet med umiddelbar virkning dersom en ekstraordinær hendelse oppstår. Eksempler på ekstraordinære
hendelser inkluderer avnotering eller opphør av et Underliggende, lovendringer, skattehendelser. I slike tilfeller kan termineringsbeløpet bli betydelig
lavere enn det beløpet du investerte. Det er mulighet for tap av hele investeringen. Du bærer også risikoen for at produktet blir terminert på et tidspunkt
som er ugunstig for deg, og det kan hende du kun kan reinvestere termineringsbeløpet på mindre gunstige vilkår.

Utformet for private investorer Dette produktet er utformet for private investorer som ønsker å generere og / eller å optimere verdier generelt og har
en kortsiktig investeringshorisont. Dette produktet er et product for investorer med informert kunnskap og / eller erfaring med finansielle produkter.
Investoren er i stand til å bære fullstendig tap av sin investering og legger ingen vekt på kapitalbeskyttelse.

Hva er risikoene, og hvilken avkastning kan jeg få?
Risikoindikator

1

2

3

4

5

Lavere risiko

6

7
Høyere risiko

Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet inntil 28 februar 2020. Den reelle risikoen kan
avvike betraktelig om du innløser i en tidlig fase og du kan få mindre tilbake.
Indikatoren for sammenlagt risiko er en veiledning om risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det
er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedet eller fordi Utsteder og Garantist ikke er i stand til å betale deg.
Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, som er en mellomhøy risikoklasse. Potensielle tap fra fremtidig avkastning vurderes derfor til et mellomhøyt
nivå, og ufordelaktige markedsforhold vil høyst sannsynlig ikke påvirke Utsteders og Garantists evne til å betale deg. Hvis valutaen til landet der du
kjøper dette produktet eller kontoen hvor dette produktet er kreditert, avviker fra produktets valuta, må du være oppmerksom på valutarisikoen. Du vil
motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen vil avhenge av vekslingskursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke
medregnet i risikoindikatoren vist ovenfor. I tilfelle fysisk levering av Underliggende vil prisfall kunne oppstå selv etter Verdsettelsesdatoen inntil
Underliggendes verdi er overført til din verdipapirkonto. Dette produktet omfatter ingen beskyttelse mot fremtidig markedsresultat, så du kan tape noe av
eller hele din investering. Dersom Utsteder og Garantist ikke er i stand til å betale deg det du har til gode, kan hele investeringen gå tapt.

Resultatscenarioer
Markedsutviklingen i fremtiden kan ikke presiseres nøyaktig. Scenariene som vises er bare en indikasjon på noen av de mulige utfallene basert på
nylige avkastninger. Faktiske avkastninger kan være lavere.
Investering EUR 10'000
Anbefalt
besittelsesperiode
28 februar 2020

Scenarioer
Stresscenario

Hva du kan få tilbake etter kostnader
Prosentvis avkastning (ikke annualisert)

EUR 3'336.61
-66.63%

Ugunstig scenario

Hva du kan få tilbake etter kostnader
Prosentvis avkastning (ikke annualisert)

EUR 7'243.08
-27.57%

Moderat scenario

Hva du kan få tilbake etter kostnader
Prosentvis avkastning (ikke annualisert)

EUR 10'641.73
6.42%

Gunstig scenario

Hva du kan få tilbake etter kostnader
Prosentvis avkastning (ikke annualisert)

EUR 10'641.73
6.42%

Denne tabellen viser pengene du vil kunne få tilbake de neste 6 måneder, under ulike scenarioer, antatt at du investerer EUR 10'000. De viste scenarioene
illustrerer hvordan investeringen din vil kunne prestere. Den anbefalte besittelsesperiode for dette produkter er på under ett år. Tallene er ikke beregnet
per år, men for den anbefalte besittelsesperiode. Tallene i dette avsnittet og i “Hva er kostnadene?” er ikke sammenlignbare med tall for produkter med
en annen anbefalt besittelsesperiode. Scenarioene som presenteres gir et anslag på fremtidig avkastning basert på historiske resultater, om hvordan
verdien på denne investeringen varierer, og de er ikke en eksakt indikator. Hva du får varierer avhengig av hvordan markedet utvikler seg og hvor lenge du
beholder produktet. Stresscenarioet viser hva du kan komme til å få tilbake under ekstreme markedsforhold, og det tar ikke høyde for en situasjon hvor
Utsteder og Garantist ikke er i stand til å betale deg. Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle
kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke høyde for din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får
tilbake.

Hva skjer hvis Vontobel Financial Products Ltd. ikke er i stand til å betale?
Du er eksponert for risikoen for at Utsteder og Garantist ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser hva gjelder produktet og garantien – for eksempel
ved insolvens (manglende betalingsevne / overforgjeldelse) eller en administrativ beslutning om avviklingstiltak. I fall en krise hos Garantist kan en slik
beslutning også fattes av avviklingsmyndighet forut for en insolvensbehandling. Avviklingsmyndigheten har dermed omfattende intervensjonsmyndighet.
Blant annet kan den redusere investorenes rettigheter til null, terminere garantien eller konvertere det til aksjer hos Garantist eller suspendere
investorenes rettigheter.
Du risikerer tap av hele din investerte kapital. Produktet er et gjeldsinstrument, og er ikke som sådan beskyttet av noen innskuddsbeskyttelsesordning.

Hva er kostnadene?
Kostnader over tid
Avkastningsreduksjonen (RIY) viser hvilken påvirkning de totale kostnadene du betaler har på investeringsavkastningen du vil kunne få. Totalkostnadene
tar høyde for engangskostnader, løpende og tilfeldige kostnader.
Beløpene vist her, er de kumulative kostnadene for selve produktet. Tallene forutsetter at du investerer EUR 10'000.00. Tallene er estimater og vil kunne
endre seg i fremtiden.
Personen som selger deg eller gir deg råd om dette produktet, kan belaste deg andre kostnader. Hvis dette er tilfellet, vil vedkommende gi deg
opplysninger om disse kostnadene og vise deg virkningen alle kostnadene kommer til å ha på investeringen din over tid.

Investering EUR 10'000.00
Totale kostnader
Avkastningsreduksjon (RIY)

Om du likviderer på 28 februar 2020
(forfall)
EUR 0.00
0.00%

Kostnadssammensetning
Tabellen under viser:
— virkningen av de forskjellige kostnadstypene på investeringsavkastningen du vil kunne få på slutten av investeringsperioden;
— betydningen av de forskjellige kostnadskategoriene.

Denne tabellen viser virkningen på avkastningen
Engangskostnader Oppstartskostnader
Avslutningskostnader
Løpende
kostnader

0.00%

Virkningen av kostnadene allerede inkludert i kursen.

0.00%

Virkningen av kostnadene forbundet med å avslutte investeringen når det forfaller.

Porteføljetransaksjonskostnader -

Gjelder ikke

Andre løpende kostnader

Virkningen av kostnadene som vi belaster hvert år for forvaltning av dine
investeringer.

0.00%

Hvor lenge bør jeg besitte det, og kan jeg ta penger ut underveis?
Anbefalt besittelsesperiode: Inntil 28 februar 2020 (forfall)
Innløsningen som beskrevet i avsnittet “Hva er dette produktet?” ovenfor gjelder bare dersom produktet besittes frem til forfall.
Dette produktet gir ikke investoren rett til tidlig terminering eller anvendelse. Derfor bør investorer være innstilt på å fastholde investeringen i produktet
frem til utløp. Den eneste muligheten for å innløse produktet tidligere er ved å selge det gjennom en børs hvor produktet er notert eller utenom en slik
børs.
Børsnotering
Minste omsettbare enhet

SIX Swiss Exchange
EUR 1'000.00

Siste børsomsetningsdag
Kursnotering

21 februar 2020, 17:00
Prosentvis, "clean"

Salg av produktet kan særlig ikke være mulig under eksepsjonelle markedsomstendigheter eller grunnet tekniske forstyrrelser. Hvis du selger produktet
før dets forfall, kan du komme til å få mindre tilbake enn om du hadde beholdt det frem til forfall.

Hvordan kan jeg klage?
Enhver klage rettet mot personen som rådgir om eller selger produktet kan sendes direkte til denne personen gjennom det aktuelle nettstedet. Enhver
klage vedrørende produktet, dette dokumentet eller adferden til Produsenten og/eller Utsteder av dette produktet kan sendes skriftlig (dvs. per brev eller
e-post) til Bank Vontobel AG, Financial Products, Bleicherweg 21, 8022 Zurich, Sveits, e-post: zertifikate.ch@vontobel.com, nettside:
https://derinet.vontobel.com.

Annen relevant informasjon
Utstedelsesprogrammet, og eventuelle tilføyelser til dette og de endelige betingelsene er, i samsvar med lovmessige krav, kostnadsfritt tilgjengelig på
nettstedet https://derinet.vontobel.com. For å skaffe mer detaljert informasjon – og især detaljer om strukturen til og risikoene forbundet med en
investering i produktet – bør du lese disse dokumentene.

392085678

