Dokument med central
information
Formål
Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og
har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at
sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt
Fixcoupon Express Certificate på Deutsche Telekom AG
ISIN: DE000VN9N8J3 / German Securities Code (WKN): VN9N8J
Produktudbyder:
Udsteder:
Kompetent myndighed:

Bank Vontobel Europe AG, Frankfurt/Main Branch, Tyskland, hjemmeside: https://zertifikate.vontobel.com
Kontakt 00800 93 00 93 00 for yderligere oplysninger
Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt/Main, Tyskland, med en produktgaranti fra Vontobel Holding AG, Zürich,
Sveits (Garantistiller)
Føderalt finanstilsyn (BaFin), Tyskland

Dette dokument er oprettet d. 16 januar 2019, 05:38 (lokal tid Frankfurt/Main)

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om?
Type Gældsinstrument i ihændehaverform, dokumenteret af et globalt certifikat, underlagt tysk lovgivning.
Mål Formålet med dette produkt er at give dig mulighed for at modtage et bedre afkast til gengæld for at løbe risikoen for at tabe noget af eller hele din
investering. Produktet er et komplekst finansielt instrument forbundet med ét Underliggende niveau (Deutsche Telekom AG). Det har en fastsat termin og
forfalder på Forfaldsdatoen, medmindre det afvikles før tid.
Du modtager et Bonusbeløb på hver Bonusbetalingsdato uanset resultatet af det Underliggende niveau, medmindre det afvikles før tid.
Produktet afvikles før Forfaldsdatoen, hvis Værdiansættelsesdato den Referenceprisen på det Underliggende niveau svarer til eller overstiger
Indløsningsniveau.
I tilfælde af en sådan afvikling før tiden modtager du et kontant beløb svarende til Førtidig Indløsningsbeløb på Indløsningsdagen. Der foretages ingen
Bonus betalinger efter Indløsningsdagen.
Hvis produktet ikke bliver afviklet før tiden, indløses produktet på Forfaldsdatoen som følger:
1.
Du modtager det Nominelle Beløb på Forfaldsdatoen, hvis Referenceprisen på det Underliggende niveau svarer til eller overstiger Aftalekursen på
den Endelige værdiansættelsesdag.
2.
Hvis Referenceprisen på det Underliggende niveau ligger under dens Aftalekurs på den Endelige værdiansættelsesdag, modtager du det
Underliggende niveau i henhold til Afkastforholdet.
Du modtager kun et sådant Underliggende niveau i heltal. Derudover modtager du kompensationsbetaling svarende til Afkastforholdets brøk ganget
med Referenceprisen på det Underliggende niveau. I så fald er summen af værdien af de leverede Underliggende niveauer på Forfaldsdatoen,
kompensationsbetalingen og Bonusbeløbene, der betales, generelt mindre end det beløb, du investerede, således at du lider et tab.
Du er ikke berettiget til at modtage udbytte fra et Underliggende niveau, og du har ingen ret til yderligere rettigheder, der er et resultat af sådanne
Underliggende niveauer (f.eks. stemmerettigheder).
Produkt
Produktvaluta
Nominelt Beløb
Købspris
Førtidig Indløsningsbeløb
Oprindelige
Prisfastsættelsesdato
Udstedelsesdato
Betalingsdato

EUR
EUR 1.000,00
EUR 1.000,00
EUR 1.000,00
11 januar 2019
11 januar 2019
18 januar 2019

Afregningsform
Værdiansættelsesdage
Indløsningsdage
Endelig værdiansættelsesdag
Forfaldsdato (Forfald)

Fysisk levering
Årligt, først d. 13 januar 2020, sidst d. 11
januar 2022
Årligt, først d. 20 januar 2020, sidst d. 18
januar 2022
11 januar 2023
18 januar 2023

Bonus
Bonusbeløb

EUR 30,00 (3,00% p.a.)

Bonus Betalingsdatoer

Årligt, først d. 20 januar 2020, sidst d. 18
januar 2023

Underliggende
Deutsche Telekom AG
Type
ISIN
Valuta
Referencebørs
Referencepris

Registered Share
DE0005557508
EUR
XETRA
Lukkepris på Referencebørs

Initial Referencepris
Afkastorhold
Strike
Indløsningsniveau

EUR 14,735
84,83203
EUR 11,788
fra 100,00% til 90,00%*

* af den Initial Referencepris
Udstederen er berettiget til at afvikle produktet med øjeblikkelig virkning, hvis der opstår usædvanlige begivenheder. Eksempler på usædvanlige
begivenheder omfatter afnotering eller ophør af et Underliggende niveau. I så fald kan afviklingsbeløbet være betydeligt mindre end det beløb, du har
investeret. Der er risiko for, at hele investeringen kan gå tabt. Du står også over for den risiko, at produktet kan blive afviklet på et tidspunkt, der er
ugunstigt for dig, og du kan muligvis kun kunne geninvestere afviklingsbeløbet på mindre favorable betingelser.

Forventet detailinvestor Produktet er beregnet til detailinvestorer, som generelt påtænker at danne og/eller optimere aktiver og har en mellemlang
investeringshorisont. Produktet er udarbejdet til investorer med informerede viden og/eller erfaring med finansielle produkter. Investorerne kan bære tab
et samlet af deres investering og lægger ingen værdi i kapitalbeskyttelse.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?
Risikoindikator

1

2

3

4

5

6

Lavere risiko

7
Højere risiko

Risikoindikatorerne antager, at du beholder produktet indtil 18 januar 2023. Den faktiske risiko kan
variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.
Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe
penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi Udstederen og Garantistiller ikke er i stand til at betale dig.
Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et
middel niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker med stor sandsynlighed ikke Udstederens og Garantistillers evne til at betale dig. Vær
opmærksom på valutarisikoen hvis din referencevaluta varierer fra Produktvalutaen. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast,
som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator. I tilfælde af fysisk
levering af Underliggende aktiver kan der forekommer kurstab, selv efter Værdiansættelsesdatoen og indtil det Underliggende aktiv er krediteret din
værdipapirskonto. Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din
investering. Hvis Udstederen og Garantistiller ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.

Resultatscenarier
Investering EUR 10.000

Anbefalet
investeringsperiode
1 år

Scenarier

2 år

18 januar 2023

Stressscenarie

Hvad du kan få tilbage efter
omkostninger
Gennemsnitligt afkast hvert år

EUR 6.814,04
-31,80%

EUR 7.166,25
-14,14%

EUR 4.836,48
-12,88%

Ufordelagtigt scenarie

Hvad du kan få tilbage efter
omkostninger
Gennemsnitligt afkast hvert år

EUR 9.651,47
-3,48%

EUR 9.161,76
-4,18%

EUR 7.786,24
-5,52%

Moderat scenarie

Hvad du kan få tilbage efter
omkostninger
Gennemsnitligt afkast hvert år

EUR 10.300,00
2,99%

EUR 10.300,00
1,50%

EUR 10.300,00
0,75%

Fordelagtigt scenarie

Hvad du kan få tilbage efter
omkostninger
Gennemsnitligt afkast hvert år

EUR 9.893,99
-1,06%

EUR 10.125,67
0,63%

EUR 10.900,00
2,25%

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage over de næste 4 år, under forskellige scenarier, hvis duinvesterer EUR 10.000. De viste scenarier
illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter. De viste scenarier er et skøn over
den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, som viser, hvordan værdien af denne investering varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad
du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder produktet. Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme
markedsforhold, og der er ikke taget højde for situationen, at Udstederen og Garantistiller ikke er i stand til at betale dig. De viste tal inkluderer alle
omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for
dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad sker der, hvis Vontobel Financial Products GmbH ikke er i stand til at foretage udbetalinger?
Du er udsat for den risiko, at Udstederen og Garantistiller muligvis ikke kan opfylde sine forpligtelser i forhold til produktet og garantien – f.eks. i tilfælde
af insolvens (manglende betalingsevne/overbelåning) eller en administrativ afviklingsordre. Skulle Garantistiller stå over for en krise, kan sådan en ordre
desuden udstedes af en afviklingsmyndighed forud for en konkursbehandling. Derved har afviklingsmyndigheden omfattende interventionsbeføjelser.
Dette kan blandt andet reducere investorernes rettigheder til nul, afvikle garantien eller konvertere det til Garantistillers aktier og suspendere
investorernes rettigheder.
Du risikerer at miste hele din investerede kapital. Produktet er et gældsinstrument og dækkes dermed ikke af en eventuel indlånsgarantiordning.

Hvilke omkostninger er der?
Omkostninger over tid
Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på investeringen, som du eventuelt får. De
samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger. Tallene forudsætter, at du investerer EUR 10.000,00. Tallene er et skøn og kan ændre sig
i fremtiden.
Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig
om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.

Investering EUR 10.000,00
Samlede omkostninger
Afkastindvirkning (RIY) pr. år

Hvis du indløser efter 1 år
EUR 69,70
0,723%

Hvis du indløser efter 2 år
EUR 69,70
0,362%

Hvis du indløser den 18 januar 2023
(forfald)
EUR 69,70
0,181%

Omkostningernes sammensætning
Nedenstående tabel viser:
— effekten hver år af de forskellige omkostningstyper for det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede
ihændehaverperiode;
— betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Denne tabel viser afkastforringelsen pr. år
Engangsomkostninger Entry-omkostninger
Løbende
omkostninger

0,181%

Effekten af omkostninger, der allerede er inkluderet i prisen.

Exit-omkostninger

0,00%

Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering.

Porteføjetransaktionsomkostninger

-

Ikke gældende

Andre løbende omkostninger

0,00%

Effekten af omkostninger, som vi beregner os hver år for at forvalte dine
investeringer.

Hvor længe jeg bør beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?
Anbefalet investeringsperiode: indtil 18 januar 2023 (løbetid)
Indløsningen, som findes beskrevet i ovenstående afsnit ”Hvad dette produkt drejer sig om”, gælder kun hvis produktet beholdes hele løbetiden.
Produktet tager ikke højde for tidlig afvikling eller udnyttelse af investorernes rettigheder. Investorerne bør derfor være forberedte på at bevare
investeringen i hele produktets løbetid. Den eneste mulighed for at indløse produktet tidligere er ved at sælge produktet på den børs, hvor produktet er
noteret, eller uden for denne børs.
Børsnotering
Mindste omsættelige enhed

Børsen i Frankfurt (Freiverkehr), Børsen i
Stuttgart (Freiverkehr)
1 Produkt

Sidste handelsdag på børsen
Notering

11 januar 2023, 12:00
Enhedsnotering

Salg af produktet vil især ikke være muligt under ekstraordinære markedsforhold eller i tilfælde af tekniske forstyrrelser. Sælger du produktet før
løbetidens udløb, risikerer du at få mindre ud af det, end hvis du havde beholdt produktet hele dets løbetid.

Hvordan kan jeg klage?
Eventuelle klager over den person, der rådgiver om eller sælger produktet, kan indsendes direkte til den pågældende person via den relevante
hjemmeside. Alle klager vedrørende produktet, dette dokument eller Producentens adfærd og/eller Udstederen af dette produkt kan indsendes skriftligt
(f.eks. pr. brev eller e-mail) til Bank Vontobel Europe AG, Financial Products, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt/Main, Germany, e-mail:
zertifikate.de@vontobel.com, hjemmeside: https://zertifikate.vontobel.com.

Anden relevant information
Prospektet, alle supplementer hertil og de endelige betingelser er i henhold til loven gratis tilgængelige på https://zertifikate.vontobel.com. Du bør læse
disse dokumenter, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Dette gælder især specifikke oplysninger om strukturen og de risici, der er forbundet med en
investering i produktet.

385240732

