FAKTABLAD – KORTA POSITIONER I AKTIEFUTURES OCH TERMINER
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.
Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.
PRODUKT: BÖRSHANDLADE DERIVAT – KORT POSITION I AKTIEFUTURES OCH TERMINER (FUTURES ELLER FORWARDS)
Produktutvecklare: Nasdaq Stockholm AB. För mer information, se www.nasdaq.com eller ring 08-405 60 00
Behörig myndighet: Finansinspektionen
Utgivningsdag: 29 december 2017
VAD INNEBÄR PRODUKTEN?
Typ: Derivat. Aktiefutures och -terminer räknas som ett derivat enligt bilaga I, avsnitt C (4) i direktivet MiFID II (direktivet om
marknader för finansiella instrument) 2014/65/EU. Produkten är i svenska kronor (SEK), danska kronor (DKK), norska kronor
(NOK) eller euro (EUR), beroende på det underliggande instrumentets valuta.
Mål: En aktietermin ålägger säljaren (kort position) att under en viss period, som fastslås i kontraktsspecifikationerna, sälja ett
visst belopp av det underliggande instrumentet till det pris som köparen och säljaren kommit överens om.
Varje enskild serie aktiefutures och -terminer har en egen förfallodag, efter den dagen är produkten förfallen. De tidpunkter
som en aktietermin kan lösas in anges i kontraktsspecifikationerna.
Positioner i aktiefutures och -terminer kan komma att justeras på grund av bolagshändelser som berör de underliggande
aktierna (t.ex. försäljning av det underliggande företaget, nyemission m.m.). Policyn om bolagshändelser finns på
www.nasdaq.com.
Målgrupp av icke-professionella investerare: Målgruppen omfattar icke-professionella investerare, professionella
investerare och godtagbara motparter som eftersträvar en allmän eller optimal avkastning, en oproportionerligt hög andel i
prisfluktuationer eller säkringar och som har en kort, medellång eller lång investeringshorisont. För den potentiella kunden är
det inte viktigt att skydda kapitalet (det finns ingen garanti för att investeringen kommer att betalas tillbaka). Produkten är
lämplig för kunder med omfattande eller specialiserade kunskaper och/eller erfarenhet av finansiella produkter, vilket måste
bedömas och dokumenteras av förmedlaren/distributören.
VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?
Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till vilken risknivå som produkten har 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 har klassificerat produkten som 7 av 7, vilket är den högsta riskklassen. Här bedöms de eventuella
förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en mycket hög nivå.
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Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller
produkten tills den löper ut. Den faktiska risken
kan variera avsevärt om du löser in
investeringen i förtid och kan innebära att du får
mindre tillbaka. Du kanske inte kan enkelt
stänga din produkt, eller så kan du tvingas
stänga den till ett pris som betydligt inverkar på
hur mycket du får tillbaka.
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Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din
investering.
Din maximala förlust (kort position) motsvarar en eventuell ökning av priset på det underliggande instrumentet.
Att inneha en position i en annan valuta än din egen innebär också att du löper en valutarisk.
RESULTATSCENARIER
Grafen visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra det med utbetalningsgrafer för andra derivat. Grafen är inte
en exakt indikator på vad du kan få tillbaka utan visar ett intervall av möjliga utfall. Vad du får beror på utvecklingen för
underliggande instrument. För varje värde avseende underliggande faktorer visar grafen produktens vinst alternativt förlust.
Den horisontella axeln visar de olika möjliga priser för det underliggande värdet på förfallodagen och den vertikala axeln visar
vinst alternativt förlust.

Försäljning av denna produkt innebär att du tror att det underliggande priset kommer att minska.
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. Skattelagstiftningen i ditt hemland kan inverka på den faktiska utbetalningen.
En aktietermins potential för vinst eller förlust på förfallodagen beror på priset på den underliggande aktien och det pris som
du sålde aktieterminen för. Aktieterminens potential för vinst eller förlust beror också i hög grad på vilket sätt som positionen
används på. Aktiefutures och -terminer kan till exempel handlas som ett riskhanteringsverktyg för att säkra andra
investeringar eller som en fristående investering.
Beräkning av vinst/förlust för innehav av en aktietermin på förfallodagen: Steg ett: Ta det pris som du sålde aktieterminen för
minus priset på det underliggande instrumentet. Steg två: Aktiefutures och -terminer prissätts per enhet av det
underliggande instrumentet och föregående beräkning avgör resultatet per enhet av det underliggande instrumentet, men
det totala värdet på ett aktieterminskontrakt beror på kontraktets multiplikator. En aktietermins totala vinst/förlust beräknas
därför genom att multiplicera det värde som fås fram i steg ett med kontraktets multiplikator.
En aktietermins vinst/förlust är noll om det underliggande instrumentet har ett pris som är samma som det pris som
aktieterminen såldes för.
Beräkning av resultatet i formler: Summa vinst eller förlust (F-P) * kontraktets multiplikator [om relevant], där P är det
underliggande marknadsvärdet och F är det pris som du sålde aktieterminen för. Resultatet är noll om P = F.

VAD HÄNDER OM NASDAQ STOCKHOLM INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?
Nasdaq Stockholm AB ansvarar inte för att göra utbetalningar och investeringen täcks inte av någon kompensations- eller
garantiordning för investerare. Produkten clearas av Nasdaq Clearing AB som har riskpolicys och en defaultfond i enlighet
med tillämplig lagstiftning.
VILKA ÄR KOSTNADERNA? KOSTNAD ÖVER TID OCH KOSTNADSSAMMANSÄTTNING
Nasdaq Stockholm AB tar ut avgifter som åläggs börshandlaren. Transaktionsavgiften för denna tillgångsklass är 0,02 procent
av aktieterminens pris (avgiftstak och övriga villkor gäller). Avgiftssystemet finns i prislistan på vår hemsida: [
http://business.nasdaq.com/Docs/app-3-Fee-List.pdf ].
Investering 10 000 EUR eller 100 000 DKK, NOK, SEK
Scenarier
Om du löser in efter 1 år
Totala kostnader
4 EUR eller 40 DKK/NOK/SEK
Effekt på avkastning per år
-1,33%

Om du löser in på förfallodagen
4 EUR eller 40 DKK/NOK/SEK
-1,33%

Kostnadssammansättning: Den här tabellen visar effekten på avkastningen per år
0,02 %: 2 EUR eller
20 DKK/NOK/SEK 20
Engångskostnader
Teckningskostnader
0,02 %: 2 EUR eller
20 DKK/NOK/SEK
Inlösenkostnader
Löpande kostnader

Bikostnader

Portföljtransaktionskostnader

Ej aktuellt

Övriga löpande kostnader

Ej aktuellt

Resultatbaserade avgifter

Ej aktuellt

Särskild vinstandel (s.k. carried inteEj aktuellt

Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar
dig för investeringen.
Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen
vid förfall.
Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer
underliggande investeringar för produkterna.
Effekten av avgifter som vi tar ut varje år för
förvaltningen av dina investeringar.
Effekten av resultatbaserade avgifter Dessa drar vi av
från din investering om produkten överträffar
jämförelseindex.
Effekten av den särskilda vinstandelen (s.k. carried
interest).

Den årliga avkastningen förväntas ligga på 3 procent. Tabellen bygger på en innehavstid på 12 månader. Den kostnad som
visas är den högsta du kan komma att betala och du kan också betala mindre. Kostnaden påverkas inte av om du löser in
under den rekommenderade innehavstiden eller i slutet av perioden. Ytterligare eller tillhörande kostnader kan tas ut av ickeprofessionella investerare av börsmäklaren, eller andra förmedlare inblandade i en försäljning av derivat till ickeprofessionella investerare. Det finns inga återkommande eller extra kostnader för produkten.
HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?
Det finns ingen rekommenderad innehavstid för produkten. Aktiefutures och -terminer kan behållas tills de löper ut. Om ickeprofessionella investerare väljer att göra det eller inte beror på deras investeringsstrategi och riskprofil. En
aktieterminsposition kan stängas genom en köporder till marknaden.
HUR KAN JAG KLAGA?
Icke-professionella investerare bör vända sig till den mäklare eller förmedlare som investeraren har ett avtal med om
produkten. Du kan ringa Nasdaq Stockholm på 08-405 60 00.
ÖVRIG RELEVANT INFORMATION
Du kan hitta mer information som avtalsvillkor, noteringslista (däribland tillgängliga underliggande aktieklasser,
förfallomånader och lösenpris) och policys för bolagshändelser under Nasdaqs regler och förordningar:
http://business.nasdaq.com/list/Rules-and-Regulations/European-rules/common/derivatives-rules/index.html

