
Stora Badhusgatan 18-20 | Box 53286 | 400 16 Göteborg | Tel 031-68 82 90 | www.strukturinvest.se

USD
Dollarn befinner sig, trots viss förstärkning under den  
innevarande eurokrisen, på historisk låga nivåer relativt den 
svenska kronan. Sedan 1992 har dollarn bara varit billigare 
under finanskrisen.Den svenska kronan har sedan finans-
krisens slut haft en stark utveckling, framför allt tack vare 
en kraftfull ekonomisk återhämtning. Kronan är tillbaka på 
nivåer där den befann sig innan finanskrisen bröt ut, men 
situationen i europa ser markant annorlunda ut relativt USA 
mot vad den gjorde då. 

Den amerikanska ekonomin utvecklas nu klart bättre än 
den europeiska och trots att Sverige står utanför euron är 
det osannolikt att den svenska kronan skall fortsätta stär-
kas. Den svenska kronan är en liten valuta som normalt 
stärks när riskaptiten på marknaden är hög. Under kom-
mande månader och kanske år kommer situationen troli-
gen att vara annorlunda – åtminstone i europa. I tider av 
ekonomisk osäkerhet tenderar kronan att försvagas då in-
vesterare söker sig till stora och traditionellt trygga valutor. 
Dollarn är världens största och mest handlade valuta och 
har länge fungerat som en reservvaluta. Dollarn ingår idag i 
nio av tio valutatransaktioner och mellan 40 och 60 procent 
av världens valutareserver finns i dollar.
 
ValUtaobligation USD
Valutaobligation USD är framtagen för att ge möjlighet till 
en bra avkastning vid en eventuell framtida förstärkning av 
US dollarn (USD) mot den svenska kronan (SEK). Placer-
ingen tecknas till  550 000 kr per obligation och erbjud-
er en indikativ deltagandegrad om 210 procent av upp- 
gången i underliggande valutapar. Uppgången är begrän-
sad till +20% och den maximala avkastningen således till 
+42% (+20% x 210%), vilket motsvarar 12,4% på årsba-
sis. På slutdagen beräknas avkastningen genom att multi-
plicera det nominella beloppet med deltagandegraden och 
det största av noll och valutaparutvecklingen (begränsad 
till +20%). Avkastningen för valutaparet beräknas enligt 
formeln (Slutkurs – Startkurs) / Startkurs. 

Hela det nominella beloppet är kapitalskyddat av emit-
tenten vid ordinarie förfall. Återbetalning är beroende av 
emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina åtaganden 
på återbetalningsdagen.

Möjligheter
• Dollarn befinner sig på attraktiva nivåer 
•  Bra potentiell utveckling på investerat kapital tillsammans 

med kapitalskydd

riSker
•  Fortsatt osäkerhet kring utvecklingen i den amerikanska 

ekonomin
• Snabbare lösning på europeiska problemen än väntat

USD
Valutaobligation USD – riktat erbjudande.
Sista teckningsdag 25 november 2011.
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”Valutaoblitgation USD är fram-
tagen för att ge möjlighet till en bra 
avkastning vid en eventuell fram-

tida förstärkning av US dollarn mot 
den svenska kronan.”
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Villkor

Viktiga DatUM

Emittent: Nordea Bank Finland Abp (S&P: AA-)

Arrangör/erbjuds av: Strukturinvest Fondkommission (FK) AB

Teckningskurs: 110%

Courtage: 1 % av nominellt belopp

Nominellt belopp: 500 000 SEK

Deltagandegrad: 210 % (indikativt) min 170 %

Lägsta investering: 1 valutaobligation

Anmälan: Skickas till Strukturinvest Fondkommission

Förvaring: Värdepappersdepå eller vp-konto

Valuta: SEK 

ISIN: TBC

Teckningsperiod: T.o.m 25 november 2011

Likviddag: 1 december 2011

Emissionsdag: 20 december 2011

Löptid: 6 december 2011 (startdag) – 8 december 2014

Återbetalningsdag: 22 december 2014

Startkurs och deltagandegrad: Offentliggörs kring den 6 december 2011 på www.strukturinvest.se

Viktig inForMation

Marknadsföring
Produkten erbjuds av Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, Box 
53286, 400 16 Göteborg, 556769-1721. Denna marknadsförings-
broschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett 
bild av erbjudandet och placeringen. Produkten erbjuds av Struk-
turinvest (”Arrangören”). Emittenten har varken producerat eller 
godkänt innehållet i denna broschyr och tar inget ansvar för dess 
innehåll. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare 
att konsultera sin rådgivare. 

Rådgivning
Om placeringen är en lämplig respektive passande invester-
ing måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna 
förhållanden och denna marknadsföringsbroschyr utgör inte inves-
teringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till 
investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten 
i att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv 
alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering 
i placeringen är endast passande för investerare som har tillräcklig 
erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till 
investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessu-
tom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placerin-
gens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finan-
siella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen.
Emittenten eller Strukturinvest tar inget ansvar för värdeutvecklin-
gen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skrift-
liga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det 
slutliga utfallet av en investering.

Indikativa villkor
Angiven deltagandegrad är indikativ och kan bli både högre eller 
lägre än vad som anges i denna broschyr. Deltagandegraden är 
beroende av gällande förutsättningar på aktie-, råvaru-, ränte- och 
valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs på startda-
gen. Anmälan är bindande under förutsättning att deltagandegraden 
inte understiger en förutbestämd lägsta nivå på 170 procent. Er-
bjudandets genomförande är villkorat av att det inte helt eller delvis, 
omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighets-
beslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Arrangören eller 
emittenten äger rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudan-
dets omfattning eller avbryta erbjudandet om marknadsförutsättnin-
garna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Erbjudan-
det är volymbegränsat och kan komma att stängas i förtid.  

Risker
En investering i placeringen är förenad med ett antal riskfaktorer. För 
information om riskfaktorer, vänligen tala med din rådgivare.

Andrahandsmarknad
En affär på andrahandsmarknaden medför en kostnad på 2 pro-
cent av det nominella beloppet under första löpåret och 1 procent 
därefter. Lägsta post att sälja i förtid är 1 valutaobligation.

Beskattning
Placeringen är föremål för beskattning och avdrag för preliminär-
skatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella 
rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering 

i den utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skat-
teregler beror på investerares individuella omständigheter och kan 
förändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser 
för investerare.

Ersättningar
Allmänt: För att utgivaren av produkten (emittenten) skall kunna 

ge dig som kund bästa service har emittenten avtal med olika lev-
erantörer av vissa produkter eller tjänster. För denna service betalar 
emittenten en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, 
överkurs och andra ersättningar som du erlägger kan således ut-
göra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Ersättnin-
gen utformas i syfte att höja kvaliteten på produkten utan att komma 
i konflikt med investerarens intressen. Ytterligare information om 
ersättningar kan erhållas från emittenten.

Ersättningar till förmedlare eller marknadsförare: Förmedlingen 
eller marknadsföringen av produkten görs av olika förmedlare el-
ler marknadsförare. För dessa tjänster erlägger emittenten en 
ersättning till förmedlaren eller marknadsföraren. Ersättningen 
beräknas som en engångsersättning på avkastningsgrundande be-
lopp som förmedlas eller marknadsförs.

Ersättningar till Strukturinvest: Strukturinvest får ersättning från 
emittenten för sitt arbete med att ta fram och konstruera produkten 
på bästa möjliga sätt. Ersättningen beräknas som en procentsats på 
avkastningsgrundande belopp. Ytterligare information om ersättnin-
gar kan erhållas från Strukturinvest.


