
PRODUK TK ATEGORI Kreditbevis

PRODUK TBENÄMNING Övriga kreditbevis

S*AM Räntebevis 
Verisure NR 2247
SISTA TECKNINGSDAG 14 NOVEMBER 2022 

Marknadsföringsmaterial Historisk avkastning ger inte någon garanti för framtida avkastning. Investeringar innebär risktagande och 
investerat kapital kan komma att öka eller minska i värde. Placeringen har framförallt två risker – att emittent inte kan fullgöra sina åtagan-
den och marknadsrisken. Placeringen är tänkt att hållas löptiden ut. Läs mer under Viktigt om risker.

TIDSPLAN
  7 nov 2022 – Säljperiod startar 

14 nov 2022  – Sista teckningsdag 
14 nov 2022  – Sista dag då betalningen måste  
	 			finnas	på	anvisat	bankkonto/bankgiro

16 nov 2022  – Placeringens startdag och kupong fastställs        
23 nov 2022  – Leverans av värdepapper

   9 jan 2029  – Återbetalningsdag och tidigaste 
    tidpunkt för återbetalning ifall någon 
    inlösen inte har skett tidigare

BBVA Global Markets B.V.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.  
A enl. S&P och A3 enl. Moody’s
XS2442513235
Verisure Midholding AB (B enl. S&P) 
9 % indikativt (lägst 8 %)
102 % per bevis inkl. courtage
100 000 SEK
Ca 6,2 år
SEK
100 % på slutdagen
Nej
Sirius Asset Management AB
SIP Nordic Fondkommission AB
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Möjlighet till 
indikativt 9 % 
årlig kupong”

”
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+ Räntebevis Verisure ger 9 %  
indikativ kupong*. Effektiv årsavkast-
ning om ca 8,57 %.

+ Väsentligt högre avkastning än  
många räntebärande alternativ.

+ Få kredithändelser historiskt.

– Placeringen är ej kapitalskyddad    
och investerare kan förlora hela 
eller delar av det erlagda beloppet.– High Yield företagsobligationer  
är vanligtvis förknippade med  
hög risk.

Marknaden 
Inflation och relativt låg ränta gör att investera-
re för att få avkastning måste ta risk på dagens 
räntemarknader varför det är extra viktigt att 
hitta bra affärsmöjligheter. Intresset för alterna-
tiva ränteplaceringar, såsom företagsobligation-
er,  har därför ökat. Räntebevis ger samma typ 
av exponering som företagsobligationer men 
erbjuds i mindre handelsposter och är noterade 
i svenska kronor. Traditionellt räntesparande ger 
låg eller ingen avkastning. Räntebevis Verisure 
är ett alternativ med hög avkastning.

Verisure Midholding AB (”Verisure”) 
Verisure är en ledande leverantör av profes-

sionellt övervakade larm. Verksamheten bedrivs 
under varumärket Verisure i de flesta marknader 
samt Securitas Direct i Spanien och Portugal. 

4,5 miljoner kunder i 17 länder i Europa och 
Latinamerika. Verisures affärsmodell integrerar 
produktutveckling, design och försäljning med 
installation, service och professionellt övervakad 
larmtjänst dygnet runt, året om. Tack vare ett 
starkt fokus på hög kvalitet är kunderna bland 
de mest nöjda i branschen. 

Verisure har sitt huvudkontor i Versoix, Schweiz.
Mer information finns på www.verisure.com.

Möjlighet till hög avkastning Sirius Räntebevis Verisure erbjuder en ca 6,2 år 
lång kupongstruktur med årsvis kupong som ger investerare indikativt       
9 % (lägst 8 % vilket fastställs 16 november 2022) per år förutsatt att ingen 
kredithändelse inträffar i Verisure under löptiden. På slutdagen återbetalas 
nominellt belopp förutsatt inga kredithändelser inträffat för emittent eller 
Verisure. I detta fall definieras kredithändelse som konkurs, rekonstruk-
tion, underlåtenhet att betala eller statligt ingripande. Investerat belopp 
är ej kapitalskyddat och kan därmed gå förlorat. På återbetalningsdagen 
är utbetalning av nominellt belopp samt kupongutbetalning beroende av 
att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala ut avkastning enligt 
villkoren. 

* Lägst 8 % och fastställs 2022-11-16
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NAMN

EMITTENT

GARANT

ISIN

PRIS

COURTAGE

MINSTA POST (NOMINELLT)

LÖPTID

KREDITRISK

KREDITRISK STARTDAG FÖR 
UNDERLIGGANDE

EMISSIONSDAG

KREDITRISK SLUTDAG FÖR 
UNDERLIGGANDE

ÅTERBETALNINGSDAG

KUPONGUTBETALNING

VALUTA 

KUPONG

KREDITHÄNDELSE

KAPITALSKYDD

ÅTERBETALNING

NOTERING

Sirius Räntebevis Verisure 2247 

BBVA Global Markets B.V. (A enl. S&P och A3 enl. Moody’s) 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (A enl. S&P och A3 enl. Moody’s)

XS2442513235

94 % av Nominellt Belopp

8 % av Nominellt Belopp

100 000 SEK (därefter i poster om Nominellt Belopp 100 000 SEK per st)

Ca 6,2 år

Verisure Midholding AB (B enl. S&P och B2 enl. Moody’s)

2022-11-16

2022-11-23

2028-12-20

2029-01-09 förutsatt ingen kredithändelse inträffat.

2023-01-09 och därefter årsvis kring den 9 jan.

SEK

Indikativt 9 % (lägst 8 %) på slutdag av Nominellt Belopp och fastställs  
2022-11-16.

Om en kredithändelse har inträffat eller ej kommer att fastställas av 
en kommitté kallad CDDC, eller i frånvaro av ett CDDC-beslut, av 
produktberäkningsombudet.
– Konkurs: en referensenhet går i konkurs eller i likvidation eller en dithörande 

händelse.
– Utebliven betalning: en referensenhet misslyckas helt eller delvis att i god 

tid göra de betalningar till fordringsägare för referensenhetens skulder vilka 
förfaller till betalning.

– Omstrukturering: en referensenhets skuld omstruktureras enligt villkor som är 
negativa för innehavaren (innehavarna) av den relevanta skulden på ett sätt 
som är bindande för varje/alla innehavare.

Nej, hela det investerade beloppet riskeras.

Om ingen kredithändelse inträffat återbetalas på slutdagen:
100 % av det Nominella Beloppet + kupong om indikativt 9 % (lägst 8 %).
Om en kredithändelse inträffat, återbetalas:
Återvinningsbelopp som fastställs av CDDC, dvs. vid kredithändelse kan det
totala investerade beloppet gå förlorat.

Ja, Emittent noterar produkten på the Vienna Stock Exchange.

INDIKATIVA VILLKOR
Tidsplan
  7 nov 2022 – säljperiod startar 

14 nov 2022 – SISTA TECKNINGSDAG 

14 nov 2022 - sista dag då betalningen måste finnas på 
                          anvisat bankkonto/bankgiro. 

16 nov 2022 – placeringens startdag och kupong fastställs

23 nov 2022 – leverans av värdepapper 

    9 jan 2029 – återbetalningsdag och tidigaste tidpunkt 
                          för återbetalning ifall någon inlösen inte                     
                          skett tidigare

Fullständiga villkor återfinns i Prospektet. Vänligen se https://shareholdersandinvestors.bbva.com/wp-content/uploads/2022/06/2022-SMTN 
Programme-June-2022.pdf!
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VERISURE MIDHOLDING AB CDS (5 ÅR) 
Historisk utveckling* för underliggande exponering

EXEMPEL  A Kupong  (9 %) Kronor

Ingen kredithändelse inträffar

EXEMPEL  B Kupong  (9 %) Kronor

Kredithändelse inträffar år 4

EXEMPEL  C Kupong  (9 %) Kronor

Kredithändelse inträffar år 4

År 1-3 9 % 27 000 kr

År 1-6 9 % 54 000 kr
Totalt återbetalning  154 000 kr
Effektiv avkastning/år 8,57 %

År 1 – 3 9 % 27 000 kr
År 4 – 6 0 % 0 kr
Totalt kupong  27 000 kr
Beräknad återvinning 30 % 30 000 kr
Effektiv avkastning/år - 7,65 %

Beräknad återvinning 0 % 0 kr
Effektiv avkastning/år -12,52 %

KÄLLA: BLOOMBERG

Investering i Sirius Räntebevis Verisure är inte 
detsamma som att investera i en företagsobligation 
emitterad av Verisure AB (publ). Räntebeviset emit-
teras av BBVA Global Markets B.V. vilket innebär 
kreditrisk mot både emittent och Verisure  Mid-

holding AB.
Inträffar en kredithändelse kan nominellt belopp 
vara förlorat. Det är dock vanligt att ett s.k. åter- 
vinningsvärde bestäms gällande referensbolagets 
totala tillgångar vid en kredithändelse (konkurs).

!

RÄKNEEXEMPEL***
Exempel är baserade på en investering om 102 000 
kronor, dvs. 1 post om 94 000 kronor plus courtage 
om 8 000 kronor. Kupongen är i exemplet 9 % 
och löptid om 6,2 år. I exemplen antas kupongen 
ligga på samma nivå för att tydliggöra funktionen. 
Återbetalningsbeloppet exemplifierar eventuella 
kredithändelser under löptiden.
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OM 
KREDITRISK

OM 
MARKNADSAVBROTT OCH SÄRSKILDA HÄNDELSER 

OM 
LIKVIDITETSRISK (ANDRAHANDSMARKNAD)

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
Denna informationsbroschyr utgör endast marknads-
föring och ger inte en komplett bild av produkten. Mer 
information finns i det av producenten upprättade basfak-
tabladet (KID) och prospektet som innehåller en komplett 
beskrivning. Innan beslut tas om en investering ska invest-

erare förses med faktabladet, det fullständiga prospektet 
och, i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen 
kan erhållas genom att kontakta Sirius Asset Manage-
ment AB på telefon +46 (0)31-39 00 300 alternativt info@
siriusam.se.

OM RISKER 
En investering i placeringen är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas de viktigaste riskerna. För mer 
utförlig information om dessa och övriga risker vänligen se emittents prospekt.

Vid investering i krediter tar investeraren kreditrisk på emit-
tenten som ger ut placeringen. Med kreditrisk menas att 
emittenten inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gente-
mot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning på 
inlösen eller återbetalningsdagen samt löpande kupongut-
betalningar. Om emittenten skulle hamna på obestånd 
riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett 
hur underliggande exponering har utvecklats. Emittentens 
kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ 
riktning och ett sätt att bedöma kreditrisken är utifrån det 
kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut 
såsom exempelvis Standard & Poor’s och Moody’s.

Kreditbetyget ger en bild av företagets eller bankens 
långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. 
Högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa, medan 
C och D är lägst. Information finns på standardandpoors.
com och moodys.com. Investeringen omfattas inte av den 
statliga insättningsgarantin. I händelse av att en resolutions-
myndighet bedömer att emittenten riskerar att bli insolvent 
eller inte kunna leva upp till förekommande kapitalkrav 
har dessa rätten att besluta om att emittentens respektive 
garantens skulder ska skrivas ned. Detta kan resultera i att 
investerare förlorar hela eller delar av sin investering samt 
att placeringen kan komma att avslutas i förtid.

Denna strukturerade produkt ska i första hand ses som en investering under hela dess livslängd. SIP Nordic Fond-
kommission AB ställer köpkurser på andrahandsmarknaden. Vid onormala marknadsförhållanden kan andrahands-
marknaden vara mycket illikvid, vilket kan göra det svårt eller omöjligt att sälja produkten. Kurserna på andrahands-
marknaden kan vara såväl högre som lägre än investerat belopp. Kurserna på andrahandsmarknaden beräknas 
med vedertagna matematiska modeller och beror på underliggande marknadsutveckling, volatilitet (kursrörlighet) 
i marknaden, aktuellt ränteläge, återstående löptid och aktuella kreditbetyg. Courtage kan tillkomma vid försäljning 
på andrahandsmarknaden. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det 
förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungliga investerade beloppet.

Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan emittenten behöva göra vissa ändringar i beräkningen 
eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Det är viktigt att investeraren läser mer om detta i de slutliga 
villkoren samt i emittentens prospekt.
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OM 
VALUTARISK

OM 
KAPITALSKYDD

OM 
RÄNTERISK 

OM 
KOMPLEXITET

OM 
EXPONERINGSRISK

Placeringen är inte kapitalskyddad men betalar en årlig 
kupong om indikativt 8 % (lägst 7,5 % och fastställs 2022-
07-06). På slutdag återbetalas nominellt belopp under 
förutsättning att det inte inträffat någon kredithändelse i 
Intrum AB (publ) eller emittenten. 

RISKKLASSIFICERING (SRI)

Produkten är noterad i en specificerad valuta som kan 
vara annorlunda än investerarens egna valuta. Invest-
eraren uppmanas att läsa emittentens prospekt samt 
denna marknadsföringsbroschyr för att se hur aktuell 
produkt eventuellt påverkas av förändringar i valu-
takurs.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel 
och som kan vara svår att förstå. Avkastningen i strukture-
rade produkter bestäms ibland av komplicerade samband 
som kan göra det svårt att jämföra placeringen med andra 
placeringsalternativ. Denna produkt passar enbart individ-
er som har tillräcklig kunskap om denna typ av strukture-
rade produkt, och du bör sätta dig in i hur denna specifika 
placering fungerar innan du köper.

Ränteförändringar under löptiden kan påverka placerin-
gens marknadsvärde negativt eller positivt. Marknadsvär-
det kan därför avvika från ett förväntat värde baserat på 
utvecklingen i den underliggande tillgången.

En investering i strukturerade produkter kan ge en annan 
avkastning än en direktinvestering i underliggande till-
gång. Under löptiden påverkas värdet på en strukturerad 
produkt av flera faktorer såsom underliggandes mark- 
nadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida 
volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar 
och emittentens upplåningskostnad. Även förändring-
ar i legala förutsättningar kan påverka värdet. För mer 
information om underliggande exponering hänvisas till 
emittents prospekt och slutliga villkor.

Riskindikatorn på framsidan syftar till att illustrera risk på 
investerat belopp utifrån PRIIPS (Packaged Retail Insur-
ance-based Investment Products). Riskmåttet gäller för 
alla strukturerade placeringar i EU och benämns som SRI 
(Summary Risk Indicator). Med utgångspunkt i en sju-     
gradig skala (1–7) beräknas SRI utifrån två underliggande 
mått: emittentens kreditrisk (CRM – Credit Risk Measure) 
och volatiliteten i underliggande marknad (MRM – Market 
Risk Measure). 1 är låg risk och 7 är hög risk.

ÖVRIGT OM BROSCHYREN  -  INDIKATIVA VILLKOR 
Villkoren som anges i detta marknadsföringsdokument är endast vägledande och kan variera nedåt eller uppåt. Villkoren 
är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, råvaru-, ränte- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs 
på Startdag. Information om fastställda villkor samt produktens utveckling under löptiden finns tillgängliga på 
www.sipnordic.se.

Sirius Asset Management AB 
Sirius är anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB, organisationsnummer 556708-6649, (SIP), vilket 
innebär att du som kund också är kund till SIP som är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansins-
pektionen att verka enligt lagen om värdepapper. Genom att vara anknutet ombud kan Sirius verka under SIP:s 
tillstånd och namn med investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. SIP tar då ansvar för att 
denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden enligt lag och att du som 
kund erhåller det kundskydd du har rätt till.
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På framsidan av detta marknadsföringsdokument anges till vilken målgrupp denna finansiella produkt skall marknadsföras och 
distribueras till. En målgrupp är en definierad gruppering av slutkunder som fastställs genom kvantitativ och kvalitativ analys av 
sex kategorier och deras inbördes relation. En delkategori som är förenlig med slutkund anses vara Positiv (grönmarkerad). En 
delkategori som rimligen under förutsebara omständigheter är oförenlig med slutkund anses vara Negativ (rödmarkerad). Om 
en delkategori inte kan anges som Positiv eller Negativ skall den anses vara Neutral (blåmarkerad).

– ICKE-PROFESSIONELL– PROFESSIONELL– JÄMBÖRDIG MOTPART

Icke-professionell kund åtnjuter det högsta kundskyddet 
men omgärdas också av en del restriktioner. Icke-profes-
sionell kund kan ansöka om att bli omklassificerad som 
professionell kund men förlorar då det högre kundskyddet.

Grundläggande – en icke-professionell investerare som saknar 
erfarenhet, insikt och kunskap utöver vad som presenteras i 
dokumentationen och marknadsföringsmaterial för produkten 
vid försäljningstillfället. En sådan investerare har förmågan 
att förstå investeringens utfallsrum och under vilka villkor ett 
specifikt utfall sker och har en förståelse om dess förväntade 
avkastning. Investeraren skall vara i stånd att göra ett informerat 
beslut gällande investeringen baserat på denna information.

Informerad – en icke-professionell investerare som har tidigare 
erfarenhet, insikt och kunskap om en liknande investering eller 
innehar specialkunskap om investeringens specifika risker vid 
försäljningstillfället. En sådan investerare har förmågan att göra 
ett informerat beslut gällande investeringen baserat på tidigare 
erfarenhet, insikt och kunskap.

Avancerad – en icke-professionell investerare som kan ta ett 
informerat beslut baserat på betydande och ingående erfar-
enhet, insikt och kunskap om relevanta investeringsprodukter 
i allmänhet eller icke-professionell investerare som erhåller 
specifikt professionellt investeringsråd om investeringen eller 
vara en utkomst av professionell diskretionär förvaltningshjälp.

KUNSKAP OCH ERFARENHET

RISKTOLERANS

INVESTERINGSMÅL

LÄGSTA REKOMMENDERADE
INNEHAVSTID (ÅR)

A) Distribution i egen regi (orderutförande – utan pas-
sandebedömning, gäller endast okomplicerade produkter)

B) Distribution i egen regi (orderutförande – med pas-
sandebedömning)

C) Distribution via mellanhänder (investeringsrådgivning via 
rådgivare/anknutna ombud - med lämplighetsprövning)

D) Diskretionär portföljförvaltning - med lämplighetsprövning

Produkten ska i första hand distribueras till den målgrupp som 
definieras som positiv, enligt fastställd distributionsstrategi. Skulle 
produkten i ett diversifierande syfte distribueras inom ramen för 
investeringsrådgivning eller portföljförvaltning, kan produkten 
distribueras till neutral målgrupp.

DISTRIBUTIONSSTRATEGI

– INGEN – Investeraren har ingen förmåga att bära förlust. 
Små begränsade förluster p.g.a. kostnader är möjliga.– BEGRÄNSAD – Investeraren söker bevara ett kapital och 

 har förmåga att bära förlust som är begränsad till den nivå 
som specificeras av investeringen.– TOTAL – Investeraren har förmåga att bära 100 % förlust 
på investeringen. 

 

EKONOMISK SITUATION MED FOKUS 
PÅ FÖRMÅGA ATT BÄRA FÖRLUST

KUNDTYP 
Investerare vars skattade risktolerans överensstämmer med pro-
duktens SRI ingår i positivmålgrupp. Är SRI lägre än kundens skat-
tade risktolerans kategoriseras kunden som neutral målgrupp och 
är SRI högre kategoriseras kunden som negativ målgrupp. Detta 
gäller för investeringsrådgivning avseende en enskild produkt. I 
det fall rådgivningen avser en portfölj är det portföljens samman-
vägda SRI som styr målgruppsbestämningen.

– BEVARANDE – kapitalet ska vara skyddat mot nedgång– TILLVÄXT – kapitalet ska ha potential att växa– KASSAFLÖDE – kapitalet ska generera kontinuerliga 
utbetalningar– RISKHANTERING – kapitalet ska kunna växa oberoende 
av marknadsutveckling– HÄVSTÅNG – kapitalet ska ge hög avkastning i förhållande 
till investerat belopp

MYCKET KORT < 1 år

KORT   1–3 år

MEDEL   < 5 år

LÅNG   > 5 år
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Övrigt
HISTORISK ELLER SIMULERAD 
HISTORISK UTVECKLING
Information markerad med * avser historisk information 
och eventuell information markerad med ** avser simul-
erad historisk information. Simulerad information är base-
rad på SIP Nordics eller emittentens egna beräkningsmod-
eller, data och antaganden och en person som använder 
andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda 
resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simul-
erad historisk utveckling är en garanti för eller en indikation 
om framtida utveckling eller avkastning samt att produk-
tens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i 
detta marknadsföringsmaterial.

RÄKNEEXEMPEL
Information markerad med *** utgör endast exempel för 
att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet 
visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetis-
ka avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska 
inte ses som en garanti för eller en indikation om framtida 
utveckling eller avkastning.

RÅDGIVNING 
Om produkten är en lämplig respektive passande invester-
ing måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares 
egna förhållanden och denna broschyr utgör inte inves-
teringsrådgivning. Du måste själv bedöma lämpligheten 
i att investera i placeringen ur eget perspektiv alternativt 
rådgöra med en rådgivare. En investering i placeringen är 
endast passande för dig som har tillräcklig erfarenhet och 
kunskap för att själv bedöma riskerna med investeringen 
och den är endast lämplig för dig som dessutom har inves-
teringsmål som stämmer med den aktuella produkten. 

Varken distributör, producent eller emittent tar något ans-
var för värdeutvecklingen av produkten och lämnar inga 
som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta 
garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av 
en investering.

BESKATTNING
Produkten kan bli föremål för beskattning. Investerare bör 
rådgöra med professionell skatteexpertis om de skattemäs-
siga konsekvenserna av en investering utifrån sina egna 
förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl 
svenska som utländska, beror på investerares individuella 
omständigheter och kan förändras under innehavstiden.

NOTERING 
En ansökan om att notera placeringen kommer att ges in 
men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer 
att godkännas.

ÅTERBETALNINGSDAG 
Med återbetalningsdag och kupongutbetalningsdag avses 
tidigaste dag för återbetalning eller utbetalning av kupong. 
Tidigaste dag för återbetalning eller utbetalning av kupong 
framgår av emittentens grundprospekt och slutliga villkor. 
Återbetalning och utbetalning är beroende av den centrala 
värdepappersförvararens och/eller en eller flera clearingin-
stituts betalningsrutiner vilket kan leda till att återbetalning 
eller utbetalning sker senare än tidigaste dag.

INTRESSEKONFLIKTER
Sirius har organisatoriska rutiner avseende bland annat 
passandebedömning/lämplighetsbedömning och besluts-
dualitet mellan SIP Nordic Fondkommission AB och Sirius. 

Sirius hanterar därefter den potentiella intressekonflikten 
genom informationsgivning utifrån lagen om värdepap-
persmarknaden. Kunden informeras bland annat om 
att rådgivningen sker på icke oberoende grund och att 
rådgivningen avser finansiella produkter som kan utgöra 
Sirius egna produkter eller närstående bolags produkter. 
En intressekonflikt kan uppstå i samband med teckning av 
denna produkt med anledning av att Sirius har ett intresse 
och incitament att fullteckna produkten med anledning av 
att Sirius tar fram produkten.

Sirius informerar särskilt kunden att rådgivningen är base-
rad på en begränsad analys av olika finansiella instrument 
och att urvalet är begränsat till finansiella instrument utgiv-
na, utfärdade eller tillhandahållna av Sirius.

SELLING RESTRICTIONS 
THE PRODUCT MAY NOT BE LEGALLY OR BENEFICIALLY 
OWNED AT ANY TIME BY ANY  ”U.S PERSON” (AS DE-
FINED IN REGULATION S PROMULGATED UNDER THE 
U.S SECURITIES ACT 1933, AS AMENDED (“REGULATION 
S”)) AND ACCORDINGLY IS BEEING OFFERED AND SOLD 
OUSIDE THE UNITED STATES TO PERSONS THAT ARE 
NOT “U.S PERSONS” IN RELIANCE ON REGULATION S. 

BY ITS PURCHASE OF THE PRODUCT, EACH PURCHASER 
WILL BE DEEMED OR REQUIRED, AS THE CASE MAY BE, 
TO HAVE AGREED THAT IT MAY NOT RESELL OR OTH-
ERWISE TRANSFER THE PRODUCT HELD BY IT, EXCEPT 
OUTSIDE THE UNITED STATES IN AN “OFFSHORE TRANS-
ACTION” (AS DEFINED IN REGULATION S) TO A PERSON 
THAT IS NOT A “U.S PERSON”.

SVENSK VÄRDEPAPPERS- 
MARKNAD OCH ORDLISTA
SIP Nordic Fondkommission AB följer rekommendationer 
Svensk Värdepappersmarknad tagit fram för vissa struktur-
erade placeringar. Tillhörande ordlista finns tillgänglig på 
www.svenskvardepappersmarknad.se
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Kostnader och  
ersättningar
COURTAGE 
SIP Nordic Fondkommission AB (SIP) erbjuder endast Struk-
turerade Placeringar till framtagningskostnad. Förmedlare 
eller rådgivare ersätts i form av ett så kallat Courtage som 
betalas direkt av investeraren för erhållande av placering 
och/eller råd och är en avgift som läggs till på tillverknings-
kostnaden/emissionspriset vid en affär. Courtage får aldrig 
överstiga 10 % av nominellt belopp. Uttryckt i kronor 
avrundas courtagesatsen uppåt till närmaste hela 10 kronor. 
Courtaget skiljer sig emellertid mellan produkter och kan 
således vara lägre än aktuellt max-courtage. Avseende 
denna placering, vänligen se nedan tabell. SIP administrerar 
denna avgift för rådgivarens räkning.

KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER
SIP har i sin rådgivning, via distributionsavtal med olika 
värdepappersbolag, tillgång till en stor mängd diversifi-
erade produkter som möjliggör att en passande produkt kan 
erbjudas kunden.   

Vid  avsaknad av lämpliga produkter, eller för att ytterligare 
utöka produktutbudet, kan SIP bistå en emittent i pro-
duktframtagningsprocessen, distributionen och i uppfölj- 
ningsarbetet. 

Som distributör erhåller SIP en ersättning från emittenten. 
Aktuell maximal ersättning från denna placering beräknas 
som en procentsats på nominellt belopp vilken finns specifi-
cerad i nedan tabell. Som distributör erbjuder SIP sina

kunder en individuell rådgivning för kundens hela ekonomi 
och placeringar. De certifierade rådgivarna ska säkerställa att 
lämnade råd och produkter är anpassade efter kundens indi-
viduella mål och behov, samt utgör de bästa av likvärdiga 
tillgängliga produkter.  Kunden erhåller placeringsalternativ 
och objektiv information, samt konsekvenserna för dessa 
alternativ. Ett stort produktutbud möjliggör en bättre bas för 
rekommendationer, men kräver även en större behovs- och 
portföljanalys. 

EMITTENTARVODE
Även emittenten av en strukturerad produkt tar ut ett arvode 
för att täcka kostnader för produktion, riskhantering och dis-
tribution av produkten. Arvodet är inkluderat i produktens 
pris och kan variera och definieras olika mellan olika emit-
tenter. För komplett beskrivning av den specifika produktens 
emittentarvode, se nedan under Totalkostnad.

ANMÄLAN & BETALNING 
Anmälan är bindande och ska vara SIP tillhanda senast 
sista teckningsdag. Betalning görs mot erhållande av 
avräkningsnota och ska vara SIP tillhanda senast sista betaln-
ingsdag. 
 
BANKGIRO: 320-7768  (SIP Nordic Fondkommission AB)

KLIENTMEDELSKONTO: SEB - 5851 10 632 42  
(SIP Nordic Fondkommission AB)

Kostnadspost                                   Kronor                 Nominellt Belopp  Investerat Belopp

Courtage SIP                                      1500                               1,50 %                                     1,60 %  

Courtage Sirius                                  1500                               1,50 %                                     1,60 %

Courtage rådgivare                          5000                               5,00 %                                      5,32 %                          

Total Kostnad                                     8000                               8,00 %                                      8,52 %

TOTALKOSTNAD
Totalkostnaden för denna placering enligt nedan tabell utgörs av Distributörsarvode, plus Courtage men exklusive 
Emittentarvode. 
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S*AM är specialiserat på finansiella produk-
ter. Personalen har lång branscherfarenhet 
och med nationell närvaro, unik kunskap och 
lång erfarenhet ser vi fram emot att erbjuda 
väl genomtänkta finansiella placeringar.

S*AM är anknutet ombud till SIP Nordic Fond-
kommission AB och kommer bl.a. distribuera 
strukturerade produkter åt SIP.
 
I samarbete med ledande svenska och inter-
nationella investmentbanker har vi fokus på 
kundanpassade lösningar med utgångspunkt i 
rådande marknadsförutsättningar och ett sven-
skt investeringsfokus både för privata och institu-
tionella investerare. 
 
Efterfrågan påverkas av globala konjunktursväng-
ningar såväl som investerares riskbenägenhet 
och förväntningar på den framtida ekonomin. 
S*AM är länken mellan marknaderna och finans 
där vi erbjuder skräddarsydda placeringslösnin-
gar som kombinerar möjligheter och risk på ett 
transparant och kostnadseffektivt sätt. Det ska 
vara enkelt att utvärdera placeringarna samtidigt 
som god riskjusterad avkastning med konkurren-
skraftiga avgifter kommer gynnas över tid.

GÖTEBORG

Kungsportsavenyn 21

STOCKHOLM 

Strandvägen 1

VÄXEL

031 39 00 300

MAIL

info@siriusam.se


