Faktablad
Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för
att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra
den med andra produkter.

Produkt
Namn

Danske Booster Svenska Bolag 9YH

Identifieringskod

ISIN-kod: SE0013514239

Tillverkare

Danske Bank A/S (Danske)

Kontakta tillverkaren

Hemsida: www.danskebank.se
Ring 0752 48 00 00 för mer information

Tillsynsmyndighet

Den danska Finansinspektionen (Finanstilsynet)

Faktabladets produktionsdatum

21 april 2020, 10:37

Du står i begrepp att
köpa en produkt som
inte är enkel och som
kan vara svår att
förstå

Vad innebär produkten?
Typ
Mål

Aktierelaterade värdepapper emitterade i papperslös och dematerialiserad kontoförd form clearade via Euroclear Sweden.
Målet med denna produkt är att erbjuda möjligheten att ta del av prisuppgång i de underliggande tillgångar med en
deltagandegrad på indikativt 100%, samtidigt är du exponerad mot prisnedgångar i den sämst utvecklade underliggande
tillgången. Det Slutliga Inlösenbeloppet beror på den procentuella förändringen i den underliggande tillgången mellan de
genomsnittliga initiala värderingsdagarna och de genomsnittliga slutliga värderingsdagarna.
De olika utfallen summeras nedan:
· Om den Relevanta Utvecklingen Nedsida understiger 100% återbetalas nominellt belopp minus prisnedgången för sämst
utvecklad aktie multiplicerat med en fastställd deltagandegrad på 100%, vilket resulterar i en återbetalning som understiger
100%; eller
· Om den Relevanta Utvecklingen Uppsida överstiger 100% återbetalas nominellt belopp plus prisuppgången multiplicerat
med en indikativ deltagandegrad på 100%
· Ränteelementet utbetalar en ränta på nominellt belopp om indikativt 16%
Relevant Utveckling Uppsida definieras som den procentuella genomsnittliga förändringen i alla underliggande tillgångar
mellan de genomsnittliga initiala värderingsdagarna och de genomsnittliga slutliga värderingsdagarna, uttryckt som
slutkurs dividerad med startkurs, uttryckt i procent.
Relevant Utveckling Nedsida definieras som den procentuella förändringen i den sämst utvecklade underliggande
tillgången mellan de genomsnittliga initiala värderingsdagarna och de genomsnittliga slutliga värderingsdagarna, uttryckt
som slutkurs dividerad med startkurs, uttryckt i procent.

Målgrupp

Initiala
genomsnittsdagar:

24, 25 och 26 april 2020

Valuta:

SEK

Slutliga
genomsnittsdagar:

22, 23 och 24 april 2022

Underliggande tillgångar:

Skanska AB A, ABB
Ltd. old, Trelleborg
AB B, SSAB AB A,

Betalningsdag ränta:

1 juni 2020

Börsnotering:

OMX Stockholm

Emissionsdag:

8 maj 2020

Indikativ deltagandegrad:

100%

Förfallodag:

8 maj 2022

Indikativ ränta:

16%

Den här produkten är primärt avsedd för investerare som:
 söker inkomst, eller förväntar sig att underliggande ska utvecklas på ett sätt som ger positiv avkastning;
 är villiga och har kapacitet att bära en total förlust av sina investeringar, och accepterar kreditrisk på emittenten;
 är villiga att acceptera en risknivå som är förenlig med den sammanfattande riskindikatorn framställd nedan;
 har förmåga att fatta ett välgrundat investeringsbeslut genom tillräcklig kunskap och förståelse för produkten och dess
specifika risker och fördelar, eventuellt som en följd av erfarenhet av att investera i och/eller inneha ett antal liknande
produkter som ger en liknande marknadsexponering eller relevant utbildning;
 har en investeringshorisont som minst överensstämmer med produktens löptid.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån
för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt
det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av
marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi
Sammanfattande riskindikator
har klassificerat produkten som 6 av 7, dvs. den näst högsta

riskklassen. Den här klassificeringen tar två parametrar i beaktande:
1
2
3
4
5
6
7
1) marknadsrisken, vilken bedöms vara hög och 2) kreditrisken, vilken
indikerar - att dåliga marknadsförhållanden är väldigt osannolika att
påverka vår förmåga att betala dig. Denna produkt har inget
Lägre risk
Högre risk kapitalskydd vilket innebär att du därför kan förlora hela eller delar av
din investering. Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du
förlora hela din investering.
Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten till 8 maj
2022. Den verkliga risken kan variera kraftigt om du väljer
att sälja produkten i förtid och det är då möjligt att du får
tillbaka mindre än det investerade kapitalet.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för
avkastning?

Resultatscenarier
Investering SEK 100 000
Scenarier
Stresscenario

Negativt scenario

Neutralt scenario

Positivt scenario

1 år

2 åren Rekommenderad innehavstid

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnader

SEK 16 347

SEK 17 259

Genomsnittlig avkastning per år

-83,71 %

-58,49 %

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnader

SEK 69 391

SEK 38 762

Genomsnittlig avkastning per år

-30,65 %

-37,77 %

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnader

SEK 86 954

SEK 70 481

Genomsnittlig avkastning per år

-13,07 %

-16,06 %

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnader

SEK 107 707

SEK 142 857

Genomsnittlig avkastning per år

7,72 %

19,54 %

Den här tabellen visar kapital du kan få tillbaka över de kommande 2 åren, enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar SEK 100 000. Scenarierna
visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. De scenarier som visas är inte exakta indikatorer
utan beräkningar av framtida resultat som bygger på historisk data om hur värdet på denna investering varierar. Vad du får beror på
marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden
och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig. Denna produkt kan inte lösas in. Detta innebär att det är svårt att
uppskatta hur mycket du skulle få tillbaka om du löser in den före förfallodagen. Förtida inlösen är antingen inte möjlig eller medför betydande
kostnader alternativt förluster.
I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar
inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om Danske inte kan göra några utbetalningar?
Denna produkt är inte skyddad av den danska garantifonden eller genom någon annan ersättning till investerare eller annan garanti. Det innebär
att om Danske Bank inte kan betala, kan du förlora alla dina förväntade betalningar.

Vilka är kostnaderna?
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar
engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader.
De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över 2 olika innehavstider. De omfattar eventuella straffavgifter vid
förtida inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar SEK 100 000. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.
Kostnader över tid
Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa
kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.

Investering SEK 100 000
Scenarier

Om du löser in efter 1 år

Om du löser in vid utgången av den rekommenderade
innehavstiden

Totala kostnader

SEK 2 879,00

SEK 2 754,79

Impact on return (RIY) per year

2,88 %

1,38 %

Kostnadssammansättning
Tabellen nedan visar:




inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade
innehavsperioden
vad de olika kostnadskategorierna betyder

Tabellen visar effekten på avkastning per år
Teckningskostnader

1,38 %

Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar dig för
investeringen

Inlösenkostnader

0,00 %

Effekten av kostnader när du går ur din investering när den förfaller.

Portföljtransaktionskostnader

0,00 %

Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande
investeringar för produkten

Övriga löpande kostnader

0,00 %

Effekten av avgifter som vi tar ut varje år för förvaltningen av dina
investeringar.

Resultatbaserade avgifter

0,00 %

Ej tillämpligt

Särskild vinstandel (s.k
carried interest)

0,00 %

Ej tillämpligt

Engångskostnader

Löpande kostnader

Bikostnader

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavsperiod: 2 åren
Den här produkten är avsedd att behållas till slutet av den rekommenderade innehavsperioden.
Den rekommenderade innehavstiden är vald för att sammanfalla med produktens ordinarie förfallodag. Vänligen notera att det inte är garanterat att
du kan sälja produkten före förfallodagen. Om du säljer produkten före dess ordinarie förfallodag kan detta medföra kostnader och du kan förlora
delar av eller hela din investering.

Hur kan jag klaga?
Klagomål på den här produkten, Danske Bank agerande och/eller på den person som ger råd om eller säljer produkten till dig, bör riktas till Danske
Bank, Juridisk Afdeling, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K (klageservice@danskebank.dk).

Övrig relevant information
De risker som beskrivs i detta dokument beskriver vissa risker, men inte alla, med att investera i denna produkt. Innan du fattar beslut om en
investering bör du förvissa dig om att du helt förstår de risker som finns med denna produkt och söka professionell hjälp om du behöver det. De
fullständiga villkoren för produkten anges i de allmänna villkoren för handel med produkten och i bekräftelsen för den handlade specifika produkten,
kompletterad och ändrat från tid till annan.

