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Formål
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er
lovpålagt for å gjøre det enklere for deg å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulige gevinster eller tap, og for å hjelpe deg å
sammenligne det med andre produkter.

Produktet

Produktnavn
Produktidentifikatoren
Produktprodusenten
Kompetent myndighet
Datoen på dette dokumentet

5-År og 6-Måned Quanto Deltakelse Sertifikat knyttet til en kurv av ordinære aksjer
ISIN: NO0012568874
Goldman Sachs International (se http://www.gspriips.eu eller ring +442070510185 for mer informasjon)
Ikke relevant
27.06.2022 14:19:17 Oslo lokal tid

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som er komplisert og som kan være vanskelig å forstå.

Hva slags produkt er dette?
Type

Produktet er et sertifikat utstedt under engelsk rett. Det er ikke et rentebærende verdipapir. Betalingsforpliktelsen til
produktprodusenten er ikke garantert av noen enhet.

Mål

Produktet gir mulighet for kapitalvekst og utbetaler ikke rente. Hva du mottar ved produktets løpetids slutt er usikkert og er
avhengig av ytelsen til kurven. Produktet har en fast termin, med terminslutt den 29. mars 2028. Hvert sertifikat har en nominell
verdi på 10.000 NOK. Utstedelsesprisen er 100,00 % av den nominelle verdien. Produktet vil bli notert på Nasdaq Stockholm AB
Main Segment. Utstederdatoen er 29. september 2022.
Tilbakebetaling ved forfall:
Den 29. mars 2028 vil du for hvert sertifikat du eier motta summen av (i) 10.000,00 NOK og (ii) 10.000,00* NOK multiplisert med
kurvens ytelse. Hvis dette imidlertid er mindre enn 10.000,00 NOK, vil du motta 10.000,00 NOK (den minimale utbetalingen).
Kurvens ytelse blir beregnet ved å summere de vektede ytelsene til kurvens komponenter. Vekten til hver kurvkomponent er 1/8.
Den vektede ytelsen til en kurvkomponent blir beregnet ved å multiplisere kurvkomponentens vekt med sin ytelse. Ytelsen til en
kurvkomponent er dens gjennomsnittlige sluttpris delt på dens initielle referansepris minus en. Den gjennomsnittlige sluttprisen på
et underliggende aktiva er det aritmetiske gjennomsnittet av sluttprisen til en slik kurvkomponent observert på eller rundt den 9.
hver måned fra 9. mars 2027 til 9. mars 2028.
* Dette er en veiledende verdi. Den faktiske verdien kan være høyere eller lavere, med forbehold om et minimum på 8.000,00
NOK. Den faktiske verdien bestemmes av oss den 9. september 2022 med hensyn til markedsvilkårene på denne datoen. Dette
dokumentet oppdateres på det tidspunktet med den faktiske verdien.
Initielle referansepriser er vist nedenfor.
Kurvkomponent

Initiell referansepris

ISIN

Referansekilde

Electrolux AB
Fortum OYJ
Nordea Bank Abp

TBD
TBD
TBD

SE0016589188
FI0009007132
FI4000297767

Nasdaq Stockholm
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Stockholm

Sampo Oyj
Svenska Handelsbanken AB Class A
Telenor ASA

TBD
TBD

FI0009003305
SE0007100599

Nasdaq Helsinki
Nasdaq Stockholm

TBD

NO0010063308

Oslo Stock Exchange

Telia Company AB
TBD
SE0000667925
Nasdaq Stockholm
Axfood AB
TBD
SE0006993770
Nasdaq Stockholm
Den initielle referanseprisen til en komponent i kurven er sluttprisen til komponenten i kurven den 9. september 2022.
Produktvilkårene fastslår at om visse ekstraordinære hendelser inntreffer, (1) kan endringer bli gjort til produktet, og/eller (2) kan
produktutsteder terminere produktet førtidig. Disse hendelsene er spesifisert i produktvilkårene og relaterer seg hovedsakelig til
komponentene i kurven, produktet og produsenten. Avkastningen (hvis noen) du mottar ved slik en førtidig terminering vil
sannsynligvis være annerledes enn scenarioene beskrevet ovenfor, og kan være mindre enn beløpet du investerte.
Tiltenkt for ikkeprofesjonell
investor

Produktet er ment å bli tilbudt til ikke-profesjonelle investorer som:
1.
2.
3.
4.
5.

har evnen til å gjøre et informert investeringsvalg på bakgrunn av tilstrekkelig kunnskap og forståelse av produktet og
dets spesifikke risikoer og avkastning og har erfaring med investering i og/eller å eie flere liknende produkter med
lignende eksponering mot markedet;
søker kapitalvekst, forventer at bevegelse i kurven skal utvikle seg på en måte som gir fordelaktig avkastning og har en
investeringshorisont lik den anbefalte eieperioden angitt nedenfor;
aksepterer risikoen for at utstederen kan være ute av stand til å betale eller oppfylle sine forpliktelser i henhold i
produktet, men bortsett fra dette ikke tåler å tape noen del av investeringen;
er villig til å akseptere et risikonivå for å oppnå potensiell avkastning som tilsvarer den oppsummerende
risikoindikatoren vist nedenfor; og
benytter seg av profesjonell rådgivning.

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

Lavere risiko

Høyere risiko
Risikoindikatoren forutsetter at du eier produktet i 5 år og 6 måneder. Den faktiske risikoen kan variere
betraktelig hvis du løser inn på et tidligere tidspunkt, og det kan hende du får tilbake mindre. Det kan
hende at det er vanskelig å selge produktet, eller at du må selge til en pris som betydelig påvirker hvor
mye du får tilbake.

Risikoindikatoren er en guide til dette produktets risikonivå i forhold til andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at
produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene, eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.
Vi har klassifisert produktet som en 2 ut av 7, som er en lav risikoklasse. Dette tar i betraktning to elementer: (1) markedsrisikoen at potensielle tap som følger av fremtidig ytelse er vurdert til et lavt nivå; og (2) kredittrisikoen - at det anses som svært
usannsynlig at dårlige markedsforhold vil påvirke vår evne til å betale deg.
Du har rett til å få tilbake minst 100,00 % av produktets pålydende verdi. Noe beløp høyere enn dette og eventuell avkastning
avhenger av den fremtidige markedsutviklingen og er usikkert. Denne beskyttelsen mot fremtidig markedsutvikling gjelder
imidlertid ikke hvis du løser inn produktet før 29. mars 2028. Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det du har krav på, kan du tape
hele investeringen din.
Resultatscenarioer Investering: 100.000,00 NOK
Scenarioer

1 år

3 år

5 år og 6 måneder
(Anbefalt eieperiode)

Stress-scenario

Hva du kan få utbetalt
73.806,78 NOK
80.565,21 NOK
100.000,00 NOK
etter omkostninger
Gjennomsnittlig
-26,09%
-6,95%
0,00%
avkastning per år
Ugunstig scenario
Hva du kan få utbetalt
76.816,10 NOK
81.819,33 NOK
100.000,00 NOK
etter omkostninger
Gjennomsnittlig
-23,09%
-6,47%
0,00%
avkastning per år
Moderat scenario
Hva du kan få utbetalt
83.806,19 NOK
89.926,18 NOK
103.640,63 NOK
etter omkostninger
Gjennomsnittlig
-16,12%
-3,48%
0,65%
avkastning per år
Gunstig scenario
Hva du kan få utbetalt
95.832,11 NOK
116.495,43 NOK
161.433,94 NOK
etter omkostninger
Gjennomsnittlig
-4,15%
5,22%
9,01%
avkastning per år
Markedsutviklingen i fremtiden kan ikke forutsies nøyaktig. Scenariene som vises er bare en indikasjon på noen av de mulige
utfallene basert på nylig avkastning. Faktisk avkastning kan være lavere. Denne tabellen viser pengene du kan få tilbake over de
neste 5 år og 6 måneder under ulike scenarioer, forutsatt at du investerer 100.000,00 NOK. Disse scenarioene illustrerer hvordan
investeringen din kan utvikle seg. Du kan sammenligne dem med scenarioer for andre produkter. De presenterte scenarioene
estimerer fremtidig utvikling basert på historiske resultater, som viser hvordan verdien av denne investeringen varierer, og er ikke
en eksakt indikator. Resultatene vil variere avhengig av hvordan markedet utvikler seg og hvor lenge du eier produktet. Stressscenarioet viser hva du muligens vil motta ved ekstreme markedsforhold, og tar ikke høyde for en situasjon hvor vi ikke er i stand
til å betale deg.
Tallene som vises inkluderer alle kostnader for selve produktet, men inkluderer muligens ikke alle kostnader du må betale til
rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva skjer hvis Goldman Sachs International ikke er i stand til å betale?
Produktet er ikke dekket av noen investorbeskyttelses- eller garantiordning. Dette betyr at hvis vi blir insolvent kan du tape hele investeringen din.

Hva vil denne investeringen koste?
Reduksjon i avkastning (RIY) viser effekten av de totale kostnadene du må betale på den potensielle avkastningen. De totale kostnadene du må betale
tar hensyn til engangskostnader, samt løpende og påløpte kostnader.
Beløpene vist her er produktets kumulative kostnader for tre forskjellige eieperioder. De inkluderer potensielle kostnader for førtidig avvikling. Tallene
forutsetter at du investerer 100.000,00 NOK. Tallene er estimater og kan endre seg i fremtiden.
Kostnader over tid Vedkommende som selger til deg eller gir deg råd om dette produktet kan kreve andre kostnader. I så fall vil vedkommende gi deg
informasjon om disse kostnadene, samt vise deg den innvirkningen som alle kostnadene vil ha på investeringen din over tid.
Investering: 100.000,00 NOK
Scenarioer
Totale kostnader

Kostnadenes
sammensetning

Innvirkning på avkastning
(RIY) per år
Tabellen nedenfor viser:
-

Hvis du innløser etter 1 år

Hvis du innløser etter 3 år

Hvis du innløser på slutten av
den anbefalte eieperioden

10.903,63 NOK

12.980,09 NOK

8.770,00 NOK

10,35%

4,53%

1,68%

Effekten de ulike kostnadstypene hvert år har på investeringsavkastningen du kan motta på slutten av den anbefalte
eieperioden
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Betydningen av de forskjellige kostnadskategoriene.
Tabellen viser effekten på avkastning per år
Engangskostnader
Etableringskostnader
1,68%
Avviklingskostnader

0,00%

Effekten av kostnader allerede
inkludert i prisen. Dette
inkluderer ikke
distribusjonskostnader for
produktet ditt.
Ikke relevant

Hvor lenge bør jeg beholde investeringsproduktet, og kan jeg ta ut penger underveis?
Anbefalt eieperiode: 5 år og 6 måneder
Produktets anbefalte eieperiode er 5 år og 6 måneder ettersom produktet er designet for å eies til forfall. Det kan allikevel hende at produktet termineres
førtidig på grunn av en ekstraordinær hendelse. Du har ingen kontraktsmessig rett til å terminere produktet før forfall.
Produsenten er ikke forpliktet til å tilrettelegge et annenhåndsmarked for produktet, men kan i enkelte tilfeller velge å kjøpe tilbake produktet før forfall. I
slike tilfeller vil den oppgitte prisen reflektere en bid-ask spread, samt eventuelle kostnader forbundet med avvikling av produsentens
sikringsarrangementer i forbindelse med produktet. I tillegg kan personen som solgte deg produktet også komme til å kreve megleravgifter fra deg når
du seller produktet tilbake til produsenten.

Hvordan kan jeg klage?
Enhver klage vedrørende vedkommende som gir deg råd om eller selger produktet (slik som din formidler) kan sendes direkte til vedkommende. Klager
om produktet og/eller produsentens adferd kan fremsettes i henhold til fremgangsmåten beskrevet på http://www.gspriips.eu. Klager kan også sendes
skriftlig til Goldman Sachs International, PRIIP KID - Compliance Securities, Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, EC4A 4AU, United Kingdom eller
sendes ved e-post til gs-eq-priip-kid-compliance@gs.com.

Annen relevant informasjon
Eventuell tilleggsdokumentasjon i forbindelse med produktet, spesielt dokumentasjonen for utstedelsesprogrammet, eventuelle tillegg til dette og
produktvilkårene er gratis tilgjengelig fra produktprodusenten på forespørsel. Når produktet er utstedt i henhold til EUs prospektforordning (forordning
(EU) 2017/1129, med endringer) eller forordning (EU) 2017/1129, slik det utgjør en del av britisk nasjonal lovgivning i kraft av European Union
(Withdrawal) Act 2018 og forskrifter som er fastsatt i henhold til det (som endret, "UK Prospectus Regulation"), slik de gjør seg gjeldende, vil slik
dokumentasjon også være tilgjengelig som beskrevet på http://www.gspriips.eu.
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