Faktablad
Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå
produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt
Constant Leverage Certificate på 8X Short Index linked to DAX® V4
ISIN: DE000VN61U18
Produkttillverkare:
Emittent:
Behörig myndighet:

Bank Vontobel Europe AG, Frankfurt/Huvudkontor, Tyskland, hemsida: https://bourse.vontobel.com
Ring 0800 911 322 för mer information
Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt/Main, Tyskland, med en produktgaranti från Bank Vontobel Europe AG
(Garant)
Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Tyskland

Detta dokument skapades den 23. juli 2019, 11:34 (lokal tid Frankfurt/Main)

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?
Typ Skuldinstrument i icke-fysisk innehavarform, i form av noterade värdepapper, som styrs av tysk lag.
Målsettinger Syftet med den här produkten är att förse dig med oproportionerligt (hävstångsmässigt ), omvänt deltagande i eventuella prisrörelser hos
Underliggandes Referensinstrument. Detta medför bland annat att du utsätts för en mycket hög risk för en total förlust av din investering. Produkten är ett
komplext finansiellt instrument kopplad till en Underliggande tillgång (8X Short Index linked to DAX® V4).
Produkten har ingen fast löptid. Du kan lösa in produkten på valfri Lösendag. Emittenten har rätt att säga upp produkten på valfri Uppsägningsdag. Efter
inlösen eller uppsägning, mottar du ett Inlösenbelopp på den relevanta Inlösendagen. Inlösenbeloppet motsvarar Referenspriset på Underliggande på
den relevanta Lösendagen eller Uppsägningsdagen multiplicerat med Relationstalet.
Underliggande Underliggande är kopplad till Referensinstrumentet och beräknas av Indexkalkyleringsagenten. Den återspeglar prisrörelser i
Referensinstrumentet, balanserade med en faktor på -8 (hävstång).
En minskning i priset på Referensinstrumentet sedan den senaste beräkningen av slutvärdet på Underliggande resulterar i en positiv förändring av
Underliggande jämfört med det tidigare priset på Underliggande (och tvärtom). Underliggande återskapar därför en ”kort” strategi. Underliggande består
av en hävstångskomponent och en finansieringskomponent.
Hävstångskomponenten följer, omvänt en investering i Referensinstrumentet, varigenom rörelser i priset på Referensinstrumentet multipliceras med
Hävstången. Den här hävstångseffekten förekommer med antingen positiva eller negativa rörelser i Referensinstrumentet, vilket har en oproportionerlig
effekt på värdet på Underliggande. I följande exempel tar vi inte hänsyn till finansieringskomponenten:
•

En ökning i priset på Referensinstrumentet med 2 procent resulterar i en minskning i Underliggande med 8 x 2 procent;

•

En minskning i priset på Referensinstrumentet med 2 procent resulterar i en ökning i Underliggande med 8 x 2 procent.

Rörelser i priset på Referensinstrumentet följs alltid med avseende på dess senaste Värderingspris. I händelse av en kraftig [long: nedgång] [short:
uppgång] då Referensinstrumentet når Barriären, sätts sådan nivå för Referensinstrumentet som nytt Värderingspris. Denna automatiska intradagliga
justering är utformad för att förhindra att värdet på Underliggande sjunker till negativa värden. Emellertid förhindrar inte mekanismen att du lider en förlust
upp till total förlust.
Finansieringskomponenten återspeglar de inkomster och kostnader som skulle uppstått från att ha förvärvat Referensinstrumentet, sålt det och
investerat vinsten till riskfri ränta (se Räntesats och Finansieringsspread nedan). Dessutom debiterar Indexkalkyleringsagenten en avgift för beräkningen
och administreringen av Underliggande (Indexavgift, som minskar värdet på indexet). Så länge som intäktsräntan, som baseras på den relevanta
räntesatsen en viss dag, inte överstiger Finansieringsspreaden och Indexavgiften minskar finansieringskomponenten värdet på Underliggande och
produkten vid en sådan tidpunkt.
Räntesats, Finansieringsspread och Indexavgift inkluderas dagligen i beräkningen av Underliggande på proportionerlig basis.
På grund av den dagliga justeringen av Värderingspriset följer Underliggande och Referensinstrumentet generellt inte en parallell utvecklingskurva under
en period längre än en dag. Sannolikheten för att de kommer att följa avsevärt olika utvecklingskurvor ökar för varje dag som går. I synnerhet leder
dagliga uppåt- och nedåtrörelser för Referensinstrumentet till helt olika prisrörelser för Underliggande och Referensinstrumentet inom några dagar. Detta
kan medföra en minskning i priset på Underliggande även om priset på Referensinstrumentet ökar under en viss tidsperiod.
På grund av hävstångseffekten i Underliggande kan prisökningar på Referensinstrumentet avsevärt öka prisförlusterna på produkten. Om priset på
Referensinstrumentet avsevärt ökar, faller värdet på Underliggande till en mycket låg nivå. Sedermera följande – även betydande – försämringar i priset
på Referensinstrumentet skulle inte ha någon större effekt på återhämtningen för Underliggande eftersom startnivån för en återhämtning i värdet på
Underliggande då skulle vara mycket låg på grund av den dagliga (eller till och med intradagliga) justeringen av Underliggande till det senaste
Värderingspriset på Referensinstrumentet.
Produkt
Produktvaluta
Anskaffningspris
Datum för fastställande av
startkurs
Emissionsdag
Betalningsdag

EUR
EUR 0,89
19. januari 2017
20. januari 2017
20. januari 2017

Underliggande
8X Short Index linked to DAX® V4
Typ
Vontobels Hävstångsindex
ISIN-kod
CH0293233703
Valuta
EUR
Indexkalkyleringsagent
Bank Vontobel AG, Zürich, Schweiz
Referenspris
Stängningsnivå, fastställd av
Indexkalkyleringsagenten

Lösendagar/
Uppsägningsdagar
Optionsslag
Avräkningstyp
Inlösendag
Relationstal

Sista bankdagen i en månad, första den
28. februari 2017
Kort
Kontant
3 bankdagar efter Lösendagen eller
Uppsägningsdagen
0,25

Index stängningsnivå (aktuellt)
Indexavgift
Hävstång
Barriär
Räntesats
Finansieringsspread (aktuell)

EUR 3,521
1% per år.
-8
10,00%
RI EUR EONIA
0,50% per år.

Referensinstrument
DAX®
ISIN-kod
Valuta
Referenskälla

DE0008469008
EUR
Deutsche Börse

Typ
Värderingspris (aktuellt)

Performance Index
EUR 12.289,40

Emittenten äger rätt att säga uppprodukten med omedelbar verkan om en extraordinär uppsägningshändelse inträffar. Exempel på extraordinära
händelser inkluderar avnotering eller upphörande av en Underliggande. I händelse av detta kan uppsägningsbeloppet vara väsentligt lägre än det belopp
du investerat. Det är möjligt att du förlorar hela ditt investerade kapital. Du bär också risken att produkten sägs upp vid en för dig ogynnsam tidpunkt,
varvid du eventuellt endast kan återinvestera uppsägningsbeloppet till sämre villkor.

Målgrupp Produkten är avsedd för icke-professionella investerare som söker att oproportionellt delta i prisändringar och/eller att säkra en annan
investering en die een beleggingshorizon mycket kortsiktig investeringshorisont. Produkten är utformad för investerare med avancerade kunskaper och/
eller erfarenheter av finansiella produkter. Investerarna ska kunna ta totala förluster av sina investeringar och fäster inget avseende vid kapitalskydd.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Riskindikator

1

2

3

Lägre risk

4

5

6

7
Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten under 1 kalenderdag (sampelperiod). Den faktiska
risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre
tillbaka.
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att
produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att Emittenten och Garanten inte kan betala dig.
Vi har klassificerat produkten som 7 av 7, dvs. den högsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en
mycket hög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer mycket osannolikt att påverka Emittentens och Garantens förmåga att betala dig. Du ska
vara medveten om valutarisk om din referensvaluta skiljer sig från Produktvalutana. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga
avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan. Denna produkt innehåller inte något skydd
mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om Emittenten och Garanten inte kan betala dig det de är
skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier
Framtida marknadshändelser kan inte korrekt förutses. De illustrerade Scenarierna indikerar bara på några av de möjliga utfallen baserat på den
senaste avkastningen. Den faktiska avkastningen kan bli lägre.
Investering EUR 10.000
Sampelperiod
1 kalenderdag

Scenarier
Stresscenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader
Procentuell avkastning (inte omräknat till årsbasis)

EUR 6.901,49
-30,99%

Negativt scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader
Procentuell avkastning (inte omräknat till årsbasis)

EUR 9.100,97
-8,99%

Neutralt scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader
Procentuell avkastning (inte omräknat till årsbasis)

EUR 9.884,24
-1,16%

Positivt scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader
Procentuell avkastning (inte omräknat till årsbasis)

EUR 10.694,19
6,94%

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka i slutet av sampelperioden, under olika scenarion, förutsatt att du investerar EUR 10.000.
Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Siffrorna beräknas inte per år, utan för provperioden. Siffrorna i den här sektionen och ”Vad blir
kostnaden?” kan inte jämföras med siffrorna för produkterna med en rekommenderad innehavsperiod som härleds från provperioden. De scenarier som
visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna investering varierar. Vad
du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller produkten. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema
marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där Emittenten och Garanten inte kan göra utbetalningar till dig. I siffrorna ingår alla kostnader
för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga
beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om Vontobel Financial Products GmbH inte kan göra några utbetalningar?
Du löper risken att Emittenten och Garanten eventuellt inte kan fullfölja sina åtaganden för produkten och garantin, t.ex. vid insolvens
(betalningsoförmåga/överskuldsättning) eller företagsrekonstruktion. I händelse av att Garanten hamnar i svårigheter kan en sådan rekonstruktion också
inledas av en avvecklingsmyndighet i samband med insolvensförfarande. Härvidlag har avvecklingsmyndigheten långtgående åtgärdsbefogenheter. Bland
annat kan den minska investerarnas rättigheter till noll, säga upp garantin eller omvandla den till aktier i Garanten samt upphäva investerarnas rättigheter.
Det är möjligt att du förlorar hela ditt investerade kapital. Produkten är ett skuldinstrument och omfattas som sådant inte av någon insättningsgaranti.

Vilka är kostnaderna?
Kostnader över tid
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar
engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader.
De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten. Siffrorna förutsätter att du investerar EUR 10.000,00. Siffrorna är uppskattningar
och kan ändras i framtiden.
Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader
och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.

Om du löser in i slutet av
provperioden (1 kalenderdag)

Investering EUR 10.000,00
Totala kostnader
Effekt på avkastning

EUR 225,38
2,286%

Kostnadssammansättning
Nedanstående tabell visar
— inverkan av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavsperioden;
— vad de olika kostnadskategorierna betyder.

Den här tabellen visar effekten på avkastningen
Engångskostnader Teckningskostnader
Löpande
kostnader

2,272%

Effekten av kostnaderna ingår redan i priset.

Inlösenkostnader

0,00%

Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen vid förfall.

Portföljtransaktionskostnader

-

Ej tillämpligt

Övriga löpande kostnader

0,007%

Effekten av avgifter som vi tar ut varje sampelperiod för förvaltningen av dina
investeringar.

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 1 kalenderdag (Sampelperiod)
Det är inte möjligt att individuellt rekommendera en innehavsperiod. På grund av hävstången reagerar produkten på minsta prisrörelse för de
underliggandetillgångarna, vilket leder till förluster eller vinster inom oförutsägbara tidsperioder. En individuell rekommendation avseende innehavsperiod
skulle vara missledande information för en spekulativ investerare. För investerare som köper produkten av kurssäkringsskäl beror innehavsperioden på
vilken säkringshorisont den individuella investeraren har.
Du kan lösa in produkten på Inlösendagarna genom att ge din depåbank uppdraget att (1) skicka en Inlösennota till Bank Vontobel AG, Zürich
(Inlösenagent) i enlighet med uppsägningstiden, och (2) att överföra de inlösta produkterna till Inlösenagenten. Vid giltig inlösning kommer du att få ett
Inlösenbelopp enligt vad som beskrivs i mer detalj under "Vad innebär produkten?” ovan. Dessutom kan du inkassera produkten tidigare genom att sälja
produkten på börsen där produkten är noterad eller utanför en sådan börs. Om du skulle sälja produkten istället för att lösa in den, kan beloppet du
erhåller vara lägre än det belopp som du annars skulle ha erhållit.
Beursnotering
Euronext Paris S.A (reglerad marknad)
Minsta omsättningsbara enhet 1 Produkt

Prissättning

Enhetspris

Försäljning av produkten är i vissa fall inte möjlig särskilt under exceptionella marknadsomständigheter eller i händelse av tekniska störningar.

Hur kan jag klaga?
Eventuella klagomål gällande personen som ger rådgivning kring eller säljer produkten kan skickas direkt till den personen via relevant hemsida.
Eventuella klagomål gällande produkten, detta dokument eller Tillverkarens och/eller Emittentens uppförande, kan skickas i textform (d.v.s. per brev eller
e-post) till Bank Vontobel Europe AG, Financial Products, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt/Main, Tyskland, E-post: bourse@vontobel.com,
hemsida: https://bourse.vontobel.com.

Övrig relevant information
Prospekt, eventuella bilagor till detta och de slutgiltiga villkoren finns, i enlighet med lagstadgade krav, kostnadsfritt på hemsidan
https://bourse.vontobel.com. Om du vill ha mer detaljerad information – och i synnerhet information om strukturen hos och riskerna som är förenade med
att inve-stera i produkten – bör du läsa dessa dokument.

184307624

