
Produktgruppsklassificering 

PRODUKTGRUPP A 
 
Om produktgrupp A 
 

I produktgrupp A ingår såväl instrument med låg risk (obligationer och strukturerade produkter 
med nominellt kapitalskydd) och hög risk där risken finns för förlust av en betydande del av det 
investerade beloppet (aktier, fonder och fondandelar). Gruppen omfattar instrument noterade i 
större valutor. 
 
Strukturerade produkter 
 

Strukturerade produkter med kapitalskydd utfärdat till det nominella värdet av emittent med god 
kreditvärdighet. Eventuell överkurs kan förloras och omfattas inte av kapitalskyddet.  
 
I marknaden erbjuds det flera olika typer av sammansatta produkter som består av kombinationer av olika finansiella 
instrument samlade till en produkt som sedan erbjuds till investerare. Exempel på dessa sammansatta produkter är 
aktieindexobligationer, indexbevis, aktiekorgbevis och omvända konvertibler. Egenskaperna och riskerna kan likna 
aktier eller obligationer, medan andra produkter kan likna derivat. I produktens prospekt finns vanligen ytterligare 
information om de risker som ingår i en viss produkt. Ett sådant prospekt brukar tillhandahållas om du köper en 
strukturerad produkt vid tiden för utfärdandet. Om produkten köps på andrahandsmarknaden brukar inte prospektet 
finnas tillgängligt men du rekommenderas att införskaffa det för ett köp. 
 
Obligationer 
 

Obligationer med god kreditvärdighet. 
 
Genom att investera i obligationer lånar du som investerare ut pengar till utfärdaren. Obligationen har antingen en 
fast ränta eller ingen ränta alls. Priset på obligationen bestäms av marknaden och vid förfallodagens inträffande 
erhålls normalt det investerade beloppet. Aktuellt ränteläge bestämmer priset på en obligation under dess löptid och 
den kan avyttras på en andrahandsmarknad, om det finns en sådan. Ju längre löptid obligationen har kvar desto 
större prispåverkan får ränteförändringar. En annan viktig faktor som påverkar priset är kreditvärdigheten hos 
utgivaren av obligationen. 
 
Fonder 
 

Penningmarknads-, obligations-, bland- och aktiefonder.  
 
När du investerar i en fond används det placerade beloppet av fondförvaltaren för att investera för fondens räkning. 
Antalet fondandelar som tilldelas motsvarar beloppet av din investering som en andel av fondens totala värde. I 
fondens prospekt beskrivs fondens investeringsmål och eventuella begränsningar. Inlösen av fondandelar kan ske när 
som helst i de flesta fonder och reglerna för inlösen beskrivs i fondprospektet. Fonder är generellt sett väl reglerade 
om de lyder under UCITS III-reglering eller andra bestämmelser av samma dignitet. 
 
Aktier 
 

Aktier noterade på reglerade marknader. 
 
Europakommissionens lista över reglerade marknader hittas på www.mifiddatabase.cesr.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Produktgruppsklassificering 

PRODUKTGRUPP A 
 
Om produktgruppens klassificering 
 

Garantum ska eftersträva att bedöma om ett instrument är passande för en kund baserat på 
instrumentets klassificering vid varje transaktionstillfälle. Klassificeringen i produktgrupper görs 
med bästa avsikt genom noggranna överväganden. Garantum ansvarar inte för eventuella 
felaktigheter som kan uppstå. Produktgruppens klassificering av ett instrument kan variera över 
tiden beroende på instrumentets egenskaper. Det kan också förekomma finansiella instrument 
som Garantum ännu inte har klassificerat eller placerat i en produktgrupp. 
 
Det finns flera olika typer av risker som inte ingår i klassificeringen av produkter och instrument i 
produktgrupperna. 
 

 Det har inte tagits någon hänsyn till den valutarisk som uppstår när en investering görs i 
ett instrument som är emitterat i annan valuta än kundens basvaluta. Om god kännedom 
om valutarisker och exponeringar saknas rekommenderas att investering sker i instrument 
som är emitterade i den egna basvalutan. 

 
 Likviditetsrisker – med andra ord möjligheten att handla i ett instrument på 

andrahandsmarknaden – kan variera över tiden. 
 

 Placeringshorisont eller syfte med investeringen har inte beaktats vid klassificeringen av 
de olika produkterna. 

 
När en investering görs i ett instrument eller i en produkt måste du vara helt införstådd med: 
 

 att placering eller andra positioner i finansiella instrument sker på din egen risk 
 att du själv noga måste sätta dig in i institutets allmänna villkor för handel med finansiella 

instrument och övrig information om det finansiella instrumentet, dess risker och 
egenskaper 

 att vid handel med finansiella instrument kontrollera avräkningsnotor och omgående 
reklamera fel 

 att fortlöpande bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i finansiella 
instrument 

 att själv initiera de åtgärder som krävs för att minska risken för förluster på egna 
placeringar eller andra positioner.  

 
En mer detaljerad beskrivning av riskerna som är kopplade till olika typer av finansiella 
instrument hittar du i Information om egenskaper och risker med finansiella instrument. I Information om 
Garantum finns ytterligare information vilka är en del Garantums allmänna kundinformation. 
Information finns även i marknadsföringsmaterial, prospekt osv. för olika finansiella produkter. 
 
Definition av obligationer och strukturerade produkter med god kreditvärdighet 
Obligationer och strukturerade produkter rankade efter standard i investeringsgrad genom 
Standard & Poor’s (ranking på minst A) eller motsvarande hos Moody´s. 
 
Definition av större valutor 
Större valutor har definierats som US-dollar, japanska yen, brittiska pund, euro, schweiziska 
franc, australiensiska dollar och kanadensiska dollar. I de nordiska länderna anses de nordiska 
valutorna (svenska, norska och danska kronor) som större valutor. 


