DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION – LANGE POSITIONER I
INDEKSFUTURES OG INDEKSFORWARDS
FORMÅL
Dette dokument indeholder central information om det investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale.
Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici,
omkostninger og mulige gevinst og tab samt at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.
Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.
PRODUKT: BØRSHANDLEDE DERIVATER – LANG POSITION I INDEKSFUTURES ELLER INDEKSFORWARDS
Producent: Nasdaq Stockholm AB. Yderligere oplysninger fås på www.nasdaq.com eller ved at ringe på tlf. +46 8 405 6000
Kompetent myndighed: Svenske Finanstilsyn - Finansinspektionen
Udgivelsesdato: 29. december 2017
HVAD DETTE PRODUKT DREJER SIG OM
Type: Derivater. Indeksfutures/Indeksforward betragtes som et derivat i henhold til bilag I, afsnit C, punkt 4, i MiFID II
(direktivet om markeder for finansielle instrumenter) 2014/65/EU. Produktet er udstedt i svenske kroner (SEK), danske kroner
(DKK), norske kroner (NOK) eller euro (EUR), afhængigt af det underliggende instruments valuta.
Mål: En indeksfuture/indeksforward pålægger køberen (lang position) inden for den i kontraktspecifikationerne fastsatte
periode at købe en nærmere angivet del af det underliggende instrument til den kurs, som er aftalt mellem køber og sælger.
Den enkelte serie af futures/forwardskontrakter har sin egen udløbsdato, hvorefter produktet udløber. De tidspunkter, hvor
en future/forwardskontrakt kan udnyttes, er anført i kontraktspecifikationerne.
Forventet detailinvestorer (privatinvestor): Målmarkedet omfatterprivatkunder, professionelle kunder og godkendte
modparter, som ønsker at foretage almindelige investeringer eller kapitaloptimering og ønsker at have en forholdsmæssig
høj eksponering mod kursudsving eller ønsker at foretage risikoafdækning, og som har en kortsigtet, mellemlang eller
langsigtet investeringshorisont. Den potentielle kunde lægger ikke vægt på kapitalbeskyttelse (der er ingen garanti for, at
kunden får det investerede beløb tilbage). Produktet er egnet til kunder med en omfattende og specialiseret viden om
og/eller erfaring med finansielle produkter, som skal godkendes og dokumenteres af formidleren/distributøren.
HVILKE RISICI ER DER, OG HVILKE AFKAST KAN JEG FÅ?
Den sammenfattende risikoindikator angiver risikoen ved dette produkt i forhold til andre produkter. Den viser
sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale
dig. Vi har klassificeret dette produkt som 7 ud af 7, som er den højeste risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den
fremtidige kursudvikling på et meget højt niveau.
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Højere risiko

Risikoindikatoren forudsætter, at du holder produktet
frem til udløb. Den faktiske risiko kan variere
betydeligt, hvis du indløser før udløb, og det kan være,
at du får et mindre beløb tilbage end det investerede
beløb. Du har muligvis ikke lov til at indløse før tiden
eller kan ikke lukke produktet på en nem måde, eller
du er måske nødt til at lukke produktet til en kurs, som
i væsentlig grad påvirker, hvor meget du får tilbage.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, og du kan derfor tabe din
investering helt eller delvist.
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Dit maksimale tab (lang position) vil svare til et eventuelt fald i kursen på det underliggende aktiv.
At have en position i en anden valuta end din egen indebærer, at du også har en valutarisiko.
RESULTATSCENARIER
Grafen viser, hvordan din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne den med afkastgraferne for andre derivater. Den
viste graf angiver en række mulige resultater og er ikke en præcis indikation af, hvad du får tilbage. Hvad du får, afhænger af
udviklingen i det underliggende instrument. Grafen viser, hvad overskuddet eller tabet på produktet vil være for den enkelte
værdi af det underliggende instrument. Den vandrette akse viser de forskellige kursmuligheder for den underliggende værdi
ved udløb, og den lodrette akse viser gevinsten eller tabet.

Hvis du køber dette produkt, forventer du, at den underliggende kurs vil stige.
I de viste tal indgår alle omkostninger ved selve produktet, men måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din
rådgiver eller distributør. Der tages i tallene ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for,
hvor meget du får tilbage. Skattelovgivningen i dit hjemland kan have indvirkning på den faktiske udbetaling.
Hvorvidt en indeksfuture/indeksforward giver gevinst eller tab ved udløb, afhænger af kursen på det underliggende
instrument og den kurs, du købte den pågældende indeksfuture/indeksforward til. Hvorvidt en future/forwardskontrakt giver
gevinst eller tab, afhænger desuden i høj grad af, hvordan positionen anvendes. Futures/forwardskontrakter kan således
handles som et risikostyringsværktøj for at afdække andre investeringer eller kan anvendes som en enkeltstående
investering.
Beregning af gevinst/tab på investering i en future/forwardskontrakt ved udløb: Trin ét: Tag kursen på det underliggende
instrument fratrukket kursen af det, du købte den pågældende future/forwardskontrakt til. Trin to: Kursen på
futures/forwardskontrakter fastsættes pr. enhed af det underliggende instrument, og den tidligere foretagne beregning
bestemmer resultatet pr. enhed af det underliggende instrument, men den samlede værdi af en future/forwardskontrakt
afhænger af kontraktens multiplikator. Det samlede gevinst eller tab på en future/forwardskontrakt beregnes således ved at
gange den fremkomne værdi i trin ét med kontraktens multiplikator.
Gevinsten eller tabet på en future/futuresskontrakt er nul, når det underliggende instrument har en kurs svarende til den
kurs, den pågældende future/futuresskontrakt blev købt til.

Resultatberegning ved hjælp af formler: Samlet gevinst eller tab: (P-F) * kontraktens multiplikator [hvis relevant], hvor P er
det underliggende aktivs markedsværdi, og F er den kurs, du købte den pågældende future/forwardskontrakt til.
Overskuddet/tabet er nul, hvis P = F.
HVAD SKER DER, HVIS NASDAQ IKKE ER I STAND TIL AT FORETAGE UDBETALINGER?
Nasdaq Stockholm AB er ikke ansvarlig for at foretage udbetaling af investeringen, og investeringen er ikke dækket af en
investorkompensations- eller investorgarantiordning. Produktet er godkendt af Nasdaq Clearing AB, som har fastsat
risikopolitikker og oprettet en misligholdelsesfond i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
HVILKE OMKOSTNINGER ER DER? OMKOSTNINGER OVER TID OG OMKOSTNINGERNES SAMMENSÆTNING
Nasdaq Stockholm AB opkræver gebyrer hos børshandleren. Transaktionsgebyret for denne aktivklasse udgør et fast beløb
per future/forwardskontrakt (øvre grænse for gebyrer og andre betingelser er gældende). Gebyroversigten fremgår af
prislisten på vores hjemmeside: [ http://business.nasdaq.com/Docs/app-3-Fee-List.pdf ].
Investering på EUR 10.000 eller DKK, NOK, SEK 100.000
Scenarie
Samlede omkostninger per
kontrakt

Effekt på afkast (RIY) pr. år

Hvis du indløser ved
udløb
EUR 0,50/ DKK 3,20
EUR 0,50/DKK 3,20/NOK 4,00/ / NOK 4,00/ SEK
7.00
SEK 7.00
Afhænger af
Afhænger af præmien på
præmien på
kontrakten
kontrakten
Hvis du indløser efter et år

Omkostningernes sammensætning: Denne tabel viser effekt på afkast pr. år
Engangsomkostninger per
kontrakt

Oprettelsesomkostninger

EUR 0,25/DKK1,60 Effekten af de omkostninger, du betaler, når
/NOK 2,00/SEK 3,50 du opretter din investering.

EUR 0,25/DKK 1,60/ Effekten af omkostninger ved exit af din
NOK 2,00/ SEK 3,50 investering.
Effekten af omkostninger ved vores køb og
Omkostninger vedrørende
salg af underliggende investeringer for
porteføljetransaktioner
produkterne.
Løbende omkostninger
N/A
Effekten af de omkostninger, vi hvert år
opkræver for at forvalte din investering.
Andre løbende omkostninger
N/A
Effekten af resultatgebyrerne. Disse gebyrer
betales ud af din investering, hvis produktet
klarer sig bedre end benchmark.
Yderligere omkostninger
Resultatgebyrer
N/A
Carried interest
N/A
Effekten af carried interest.
NB: Omkostningerne udgør et fast beløb pr. option, future eller forwardkontrakt, der købes eller sælges. De samlede omkostninger og
afkastforringelsen for din position afhænger af antallet af købte eller solgte kontrakter.
Exit-omkostninger

Det årlige afkast antages at udgøre 3 %. I tabellen forudsættes en investeringsperiode på 12 måneder. De anførte
omkostninger er de maksimale omkostninger, som er forbundet med din investering, og du kan således komme til at betale
mindre. Omkostningerne påvirkes ikke af, om du indløser produktet inden for eller ved afslutningen af den anbefalede
investeringsperiode. Privatinvestorer kan blive opkrævet meromkostninger eller tilknyttede omkostninger af børshandleren,
mæglere eller andre formidlere, der er involveret i en derivathandel på området for privatkunder. Der beregnes ingen
tilbagevendende eller yderligere omkostninger for dette produkt.
HVOR LÆNGE BØR JEG BEHOLDE PRODUKTET, OG KAN JEG TAGE PENGE UD UNDERVEJS?
Der findes ingen anbefalet investeringsperiode for dette produkt. Futures/forwardskontrakter kan holdes frem til udløb. Om
privatinvestorer vælger at gøre dette eller ej afhænger af deres investeringsstrategi og risikoprofil. En lang position i en
future/forwardskontrakt eller dele af denne position kan lukkes ved at lægge en salgsordre i markedet.
HVORDAN KAN JEG KLAGE?
Privatinvestorer bør indgive klager til den mægler eller formidler, som investoren har indgået et aftaleforhold med
vedrørende dette produkt. Du kan kontakte Nasdaq Stockholm på tlf. +46 8 405 6000.
ANDEN RELEVANT INFORMATION
Du kan finde flere oplysninger som f.eks. aftalevilkår, noteringsliste (herunder tilgængelige underliggende aktieklasser,
udløbsmåneder og aftalekurser) under Nasdaqs regler:
http://business.nasdaq.com/list/Rules-and-Regulations/European-rules/common/derivatives-rules/index.html

