Faktablad
Syfte
Detta dokument ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det utgör inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att du ska
kunna förstå egenskaperna, riskerna, kostnaderna samt de potentiella vinsterna och förlusterna förknippade med produkten och för att
hjälpa dig jämföra den med andra produkter.
Produkt
Produktnamn
Topprank strukturerat värdepapper med koppling till en korg med stamaktier
Produktbeteckningar
ISIN: SE0010833202 | WKN: CB95TH
PRIIP-produktutvecklare
Commerzbank AG (zertifikate.commerzbank.com). Ring + 44 (0)20 76 53 7777 för mer information.
Behörig myndighet som reglerar Tysklands finansinspektion (BaFin), Tyskland
PRIIP-produktutvecklaren
Datum och tid för produktion
12 February 2018 16.31 London lokal tid
Du är i färd med att köpa en komplex produkt som kan vara svår att förstå.

1. Vad innebär produkten?
Typ

Produkten är ett värdepapper som regleras av och utfärdas i enlighet med tysk lagstiftning. Produktens utformning regleras
av Svensk lagstiftning.

Mål

Produkten är utformad för att ge avkastning i form av en kontantbetalning på förfallodatumet. Betalningens belopp beror på
de underliggande tillgångarnas utveckling. Produkten har en fast löptid och avvecklas på förfallodatumet.
När produkten avvecklas på förfallodatumet, får du en kontantbetalning motsvarande SEK 8500, plus ytterligare ett belopp
förekommer i fetstil i
detta avsnitt beskrivs mer med direkt koppling till utvecklingen av de underliggande tillgångarna. Detta ytterligare belopp är lika med (i) produktens
nominella värde multiplicerat med (ii) deltagandegraden och (iii) genomsnittsresultatet på sista värderingsdagen.
detaljerat i
Om detta ytterligare belopp understiger SEK 0, får du inget ytterligare belopp. Total kontantbetalning på förfallodatumet blir
tabellen/tabellerna
då SEK 8500.
nedan.)
Genomsnittsresultatet är lika med (A) summan av (i) utvecklingsvärdena hos de underliggande tillgångarna på sista
värderingsdagen och (ii) 1.5, dividerat med (B) 10. Vid beräkning av summan för resultatvärdena används endast de sju
sämst presterande underliggande tillgångarna..
Resultatet hos en underliggande tillgång på sista värderingsdagen är lika med (A) (i) dess fastställda referenspris
dividerat med (ii) dess startkurs, minus (B) 1.
Alla absoluta belopp som anges i detta avsnitt uttrycks per not.
Enligt produktvillkoren kommer vissa av datumen ovan och nedan att justeras om respektive datum inte infaller på en
bankdag eller en handelsdag (utifrån vad som är tillämpligt). Sådana justeringar kan påverka den eventuella avkastning du
får.
Produktvillkoren anger också att om vissa exceptionella händelser inträffar kan (1) justeringar av produkten göras och/eller
(2) emittenten avveckla produkten i förtid. Sådana händelser fastställs i produktvillkoren och rör huvudsakligen de
underliggande tillgångarna, produkten och emittenten. Den eventuella avkastning du får vid en tidig avveckling skiljer sig
sannolikt från de scenarion som beskrivs ovan och kan understiga det belopp du investerat.
Du saknar rätt till vinstutdelning från någon av de underliggande tillgångarna, och du saknar ytterligare rättigheter till följd
av någon sådan underliggande tillgång (till exempel rösträtt).

(Begrepp som

.

.

Referenspris

Underliggande
tillgångar

Underliggande
marknad

Fastställt referenspris Det matematiska genomsnittet av
referenspriset på
värderingsdagarna
• BYD CO LTD-H (Bloomberg: 1211 Referenskälla
• 1211 HK: Hong Kong Exchanges
HK-aktier);
and Clearing Limited
• GS YUASA CORP (Bloomberg:
• 6674 JP: Tokyo Stock Exchange
6674 JP-aktier);
• 6752 JP: Tokyo Stock Exchange
• PANASONIC CORP (Bloomberg:
• 6701 JP: Tokyo Stock Exchange
6752 JP-aktier);
• 051910 KS: Korea Exchange
• NEC CORPORATION
(Kosdaq)
(Bloomberg: 6701 JP-aktier)
• 005930 KS: Korea Exchange
• LG CHEM LTD (Bloomberg:
(Kosdaq)
051910 KS-aktier);
• 006400 KS: Korea Exchange
• SAMSUNG ELECTRONICS CO
(Kosdaq)
LTD (Bloomberg: 005930 KS• 175 HK: Hong Kong Exchanges
aktier);
and Clearing Limited
• SAMSUNG SDI CO LTD
• INFY UN: New York Stock
(Bloomberg: 006400 KS-aktier);
Exchange, Inc.
• GEELY AUTOMOBILE
• 6503 JP: Tokyo Stock Exchange
HOLDINGS LT (Bloomberg: 175
HK-aktier)
• INFOSYS TECHNOLOGIES-SP
ADR (Bloomberg: INFY UN-aktier)
• MITSUBISHI ELECTRIC CORP
(Bloomberg: 6503 JP-aktier)
Startkurs
Referenskursen på den första
Aktiemarknad
värderingsdagen
Stängningskursen hos den
underliggande tillgången enligt
relevant referenskälla

Produktens nominella 10 000 SEK
belopp

Första värderingsdag 6 april 2018
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Emissionspris

100 % av produktens nominella
belopp

Sista värderingsdag

6 april 2023

Produktens valuta

Svensk krona (SEK)

Förfallodatum/Löptid

24 april 2023

Underliggande valutor • 1211 HK: Hong Kong dollar (HKD)
• 6674 JP: Japanska yen (JPY)
• 6752 JP: Japanska yen (JPY)
• 6701 JP: Japanska yen (JPY)
• 051910 KS: Sydkoreanska won
(KRW)
• 005930 KS: Sydkoreanska won
(KRW)
• 006400 KS: Sydkoreanska won
(KRW)
• 175 HK: Hong Kong dollar (HKD)
• INFY UN: USA dollar (USD)
• 6503 JP: Japanska yen (JPY)
Emissionsdatum
25 april 2018

Underliggande tillgång För betalning på
med sämst utveckling Förfallodatumet: underliggande
tillgång med
sämst utveckling mellan startkurs
och
Fastställt referenspris
För övriga ändamål: För ett givet
Datum underliggande tillgång
med sämst utveckling mellan
startkurs och relevant
referenspris

Teckningsperiod

16 februari 2018 – 27 mars 2018

Deltagandegraden

Värderingsdagar

6 april 2022, 6 maj 2022, 7 juni
2022, 6 juli 2022, 8 augusti 2022, 6
september 2022, 6 oktober 2022, 7
november 2022, 6 december 2022,
6 januari 2023, 6 februari 2023,
6 mars 2023, 6 april 2023

Indikativt 110 %, fastställs av
emittenten på den första
värderingsdagen och kommer inte
understiga 80%

.

Avsedd investerare

Produkten är avsedd för privatkunder vars mål är övergripande investering/tillgångsoptimering och har en långsiktig
investeringshorisont. Produkten passar kunder som har avancerade kunskaper och/eller erfarenhet av finansiella produkter.
Investeraren kan klara förluster upp till en total förlust av hela det investerade kapitalet och lägger inte stor vikt på
kapitalskydd.

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

Lägre risk

Högre risk
Riskindikatorn utgår ifrån att du innehar produkten fram till förfallodatumet. Den faktiska risken
kan variera kraftigt om du löser in produkten i ett tidigt skede och du kanske får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till riskerna förknippade med produkten jämfört med andra produkter.
Den visar sannolikheten för att produkten ska leda till en pengaförlust till följd av marknadsrörelser eller till följd av att vi inte
kan betala dig.
Vi har klassat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medel riskklass. Detta ger möjliga förluster av framtida resultat på
medellåg nivå och dåliga marknadsvillkor kommer sannolikt inte attpåverka våra möjligheter att betala dig.
Var medveten om valutarisken: Om ditt konto har en annan valuta än produktens valuta riskerar du förluster vid
valutaväxlingen mellan produktvalutan och kontovalutan. Denna risk ingår inte i riskbedömningen ovan.
Produkten har inget skydd mot framtida marknadsrörelser och du kan därmed förlora en del av eller hela din investering.
Om vi inte kan betala det belopp vi är skyldiga dig kan du förlora hela din investering.
Resultatscenarion

Investering: SEK 100 000
1 år

3 år

5 år
(Rekommenderad
innehavsperiod)

SEK 86,525.29

SEK 85,633.14

SEK 85,000.00

-13.47%

-5.03%

-3.08%

SEK 101,901.40

SEK 90,710.93

SEK 85,000.00

1.90%

-3.19%

-3.08%

Scenarion

Stresscenario

Negativt scenario

Vad du kan få tillbaka
efter kostnadsavdrag
Genomsnittlig
avkastning per år
Vad du kan få tillbaka
efter kostnadsavdrag
Genomsnittlig
avkastning per år

Neutralt scenario

Vad du kan få tillbaka
SEK 114,214.11
SEK 109,088.72
SEK 104,448.59
efter kostnadsavdrag
Genomsnittlig
14.21%
2.94%
0.84%
avkastning per år
Positivt scenario Vad du kan få tillbaka
SEK 133,892.62
SEK 153,202.75
SEK 167,779.43
efter kostnadsavdrag
Genomsnittlig
33.89%
15.27%
10.47%
avkastning per år
Tabellen visar avkastningen du möjligen får tillbaka över de kommande 5 åren i olika scenarier, om vi utgår från att du
investerar 100 000 SEK. Scenarierna som visas illustrerar hur din investering kan komma att utvecklas. Du kan jämföra dem
.
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med scenarier för andra produkter. De scenarier som presenteras är inga exakta indikatorer utan estimat av framtida
värdeutveckling som är baserad på hur värdet av denna produkt historiskt har varierat. Det du erhåller kommer att variera
beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du innehar produkten. Vårt stresscenario visar vad du kan få tillbaka
under extrema marknadsförhållanden men tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan betala dig.
Denna produkt kan inte lösas in på ett enkelt sätt. Det innebär att det är svårt att uppskatta hur mycket du skulle få tillbaka
om du löser in den före förfallodatumet. Antingen kommer du inte kunna lösa in i förtid överhuvudtaget eller så kan du behöva
betala höga avgifter eller få en stor förlust om du gör det.
Siffrorna som visas omfattar alla kostnader för själva produkten men inte nödvänligen de kostnader som du betalar din
rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din privata skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får
tillbaka.

3. Vad händer om Commerzbank AG inte kan betala?
Du riskerar att emittenten inte kan fullfölja sina skyldigheter rörande produkten, exempelvis vid konkurs eller vid något annat offentligt beslut om
avveckling. Detta kan ha en väsentlig negativ effekt på produktens värde och kan leda till att du förlorar en del av eller hela investeringen i produkten.
Produkten är inte en insättning och täcks därmed inte av någon typ av insättningsgaranti.

4. Vilka kostnader är inblandade?
Avkastningsminskningen (AM) visar hur de totala kostnaderna som du betalar kommer att påverka den avkastning du kan få på investeringen. De totala
kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande kostnader och tillkommande kostnader.
Beloppen som visas här är de samlade kostnaderna för själva produkten under tre olika innehavsperioder. De omfattar eventuella påföljdskostnader
om du löser in i förtid. Siffrorna baseras på en investering av 100 000 SEK. Siffrorna utgör en uppskattning och kan komma att ändras.
Kostnader över tid
Investering: SEK 100 000
Scenarion

Totala kostnader

Om du löser in efter 1 år

Om du löser in efter 3 år

Om du löser in den 24 april 2023
(förfallodatum)

SEK 7,549.33344

SEK 7,210.55520

SEK 6,903.85136

7.54933%

2.21777%

1.24956%

Effekt på avkastningen (AM)
per år

Personen som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra avgifter. Om så är fallet ska denna person ge dig
information om dessa avgifter och visa hur alla kostnader påverkar din investering över tid.
.

Kostnadssammansättni Tabellen nedan visar:
ng
De olika kostnadstypernas årliga effekt på den avkastning som du kan få i slutet av den rekommenderade
innehavsperioden.
En förklaring av de olika kostnadskategorierna.
.

Tabellen visar effekten på avkastningen per år.
Engångskostnader

Teckningskostnader

1.24956%

Effekterna av kostnaderna ingår
redan i priset.

Inlösningskostnader

0.00%

Effekten av kostnaderna för att
lösa
in
investeringen
vid
förfallodatumet.

5. Hur länge bör jag inneha produkten och kan jag ta ut pengarna i förtid?
Rekommenderad innehavsperiod: 5 år
Produkten är avsedd att ge dig den avkastning som beskrivs under ”1. Vad innebär produkten?” ovan. Men det gäller endast om produkten innehas
fram till förfallodatumet. Därför rekommenderar vi att du innehar produkten fram till 24 april 2023 (förfallodatum).
Produkten garanterar inga möjligheter till att lämna investeringen förutom genom att sälja produkten antingen (1) via börsen (om produkten är
börsnoterad) eller (2) utanför börsen om det finns ett erbjudande för en sådan produkt. Emittenten tar inte ut några avgifter eller påföljdskostnader för en
sådan transaktion men om tillämpligt kan mäklaren eventuellt ta ut en transaktionsavgift. Om du säljer produkten före förfallodatumet kan du få tillbaka
ett mindre belopp jämfört med beloppet du skulle ha fått om du behållit produkten fram till förfallodatumet.
.

Börsnotering

Nasdaq Nordic Exchange Stockholm

Köptyp

Procentsats

Minsta
omsättningsbara 10 000 SEK
enhet
Vid volatila eller ovanliga marknadsförhållanden, eller vid tekniska fel/störningar, kan det hända att köp och/eller försäljning av produkten kan hindras
tillfälligt och/eller skjutas upp eller kanske inte alls vara genomförbara.
.

6. Hur kan jag lämna in klagomål?
Eventuella klagomål som rör uppförandet hos en person som ger råd om eller säljer produkten kan lämnas direkt till en sådan person.
Klagomål angående produkten eller tillverkarens uppträdande inlämnas skriftligen till följande adress: Commerzbank AG, CC - Equity Markets &
Commodities, Derivatives Public Distribution, 30 Gresham St, London EC2V 3PG, UK, eller genom epost till: EMCsalesldn@commerzbank.com eller
följande webbplats: https://pb.commerzbank.com.

7. Övrig relevant information
Eventuell ytterligare dokumentation rörande produkten, särskilt dokumentation rörande emissionsplanen, tillägg till denna samt produktvillkoren finns att
beställa kostnadsfritt från Commerzbank AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, CC - Equity Markets & Commodities / Derivatives Public Distribution,
30 Gresham St, London EC2V 3PG, UK, i enlighet med juridiska krav.
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