
Historisk avkastning ger inte någon garanti för framtida avkastning. Investeringar innebär risktagande och investerat kapital kan komma att 
öka eller minska i värde. Placeringen är tänkt att hållas löptiden ut.

Sirius Asset Management
Kungsportsavenyn 21

www.siriusam.se

TIDSPLAN
21 feb. 2020  – Säljperiod startar 

27 mar 2020  – Sista teckningsdag 
27 mar 2020  – Sista dag då betalningen måste  
    finnas på anvisat bankkonto/bankgiro

14 apr. 2020  – Placeringens startdag 
23 apr. 2020  – Leverans av värdepapper

23 apr. 2025  – Återbetalningsdag och tidigaste 
    tidpunkt för återbetalning ifall någon 
   inlösen inte har skett tidigare

Danske Bank (A enl. S&P)
SE0013514106
97 %
1,5 % kvartalsvis utbetalande
Ind. 2,5 % ackumulerande/kvartal
10 000 kr/certifikat
Billerud, Electrolux, Nordea, Stora Enso
1-5 år
60 %
60%
90 %
Nej
Sirius Asset Management
Nord Fondkommission

EMIT TENT

ISIN

EMISSIONSKURS

KUPONG 1

KUPONG 2

NOMINELLT BELOPP

UNDERLIGGANDE

LÖPTID

RISKBARRIÄR

KUPONGBARRIÄR

CALLBARRIÄR

K APITALSK YDD

DISTRIBUTÖR

ARR ANGÖR

Placeringen distribueras inom ramen för investeringsrådgivning och till målgrupp med 
risktolerans motsvarande placeringens risknivå. Lämplig för icke-professionella kunder vars 
profil överensstämmer med ovan målgruppsbestämning.

   GRUNDL ÄGGANDE                  INFORMER AD                       AVANCER AD

              L ÅG                                     MEDEL                                    HÖG

BEVARANDE        TILLVÄXT           KASSAFLÖDE         RISKHANTERING          HÄVSTÅNG

  MYCKET KORT (<1 ÅR)             KORT (1-3 ÅR)            MEDEL (3-5 ÅR)          LÅNG (>5 ÅR)

POSITIV MÅLGRUPP           NEUTR AL MÅLGRUPP           NEGATIV MÅLGRUP

MÅLGRUPPSINFORMATION

RISK ENLIGT SRI 
   

1   2    3    4    5    6    7LÄGRE RISK HÖGRE RISK 

S*AM Dubbel 
Kupong NR 2006
SISTA TECKNINGSDAG 27 MARS 2020 

KUNSK APSNIVÅ

FÖRMÅGA AT T BÄR A FÖRLUST

INVESTERINGSMÅL

PL ACERINGSHORISONT
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Erbjuder 1,5 % kvartalsvis 
kupong och möjlighet till 
ytterligare 2,5 % kupong
per kvartal!

”

”
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+ Dubbel Kupong ger 1,5 % kupong
 per kvartal med möjlighet till 4 %
 per kvartal.

+ Bolagen gynnas av ihållande 
 konjunktur.

+ Avkastning även i stillastående
 eller fallande marknad.

– Utrymme för kupong skapas
 genom kursrisk på nedsidan.

– Om aktie med sämst utveckling
 faller under riskbarriär riskeras
 förlust.

Marknaden Svensk ekonomi har de senaste 
åren visat god tillväxt med stöd av konsumtion, 
investeringar och export. Ekonomin befinner sig 
rimligen i en sencyklisk fas och de flesta indika-
torer är fortsatt på höga nivåer vilket signalerar 
fortsatt styrka i ekonomin. Riksbankens prognos 
om fortsatt låg ränta stimulerar konsumtion och 
investeringar, bidrar till eventuellt försvagad 
valuta, och stärkt konkurrenskraft. Fortsatt tillväxt 
och avmattning i konjunkturen tillåter placerin-
gen att ge god avkastning vid positiv, oförän-
drad eller till viss del negativ utveckling för 
underliggande bolag.

Underliggande bolag

BILLERUD – BillerudKorsnäs levererar förpack- 
ningsmaterial och -lösningar som utmanar 
konventionella förpackningar för en hållbar 
framtid. Billerud är en världsledande leverantör 
av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har 
kunder i över 100 länder.  
www.billerudkorsnas.se

ELECTROLUX – En av världens största tillverkare 
av vitvaror. Varumärken såsom Electrolux, AEG, 
Anova, Frigidaire, Westinghouse och Zanussi.
www.electroluxgroup.com

NORDEA – Fullservicebank med ca 9,3 mil-
joner kunder och ca 29 000 anställda. En av 
de 10 största finanskoncernerna i Europa. 
Hemmamarknad Norden samt verksamhet i 
20 länder. Verksamheten är uppdelad i tradi-
tionell bankverksamhet, investment banking 
och förmögenhetsförvaltning. Aktien handlas i 
Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors.
www.nordea.com

STORA ENSO - Stora Enso, The renewable 
materials company, utvecklar och producerar 
lösningar baserade på trä och biomassa för en 
mängd olika branscher och användningsom-
råden runtom i världen.
www.storaenso.com

Möjlighet till hög avkastning Sirius Dubbel Kupong erbjuder en ett till fem år lång placering 
med attraktiv kupong, låg inlösen-, kupong- och riskbarriär som ger investerare 1,5 % per kvartal 
plus möjligheten till en ackumulerande kupong om 2,5 % per kvartal. Första avläsning för in-
lösen kvartal 4. De kvartalsvisa avläsningarna kombinerat med den låga inlösenbarriären på 90 
% ökar möjligheterna till förtida inlösen. Är tex underliggande över barriären vid observation 1-3 
samt över barriären vid observation 4 erhålls 3 x 1,5 % kupong + 4 x 2,5 % kupong. Avkastningen 
är avhängig den sämst utvecklade av de fyra bolagens aktier. Har någon av aktierna gått ner mer 
än 40 % på slutdag minskas återbetalningen av nominellt belopp med den faktiska utvecklingen av 
denna aktie och ingen kupong betalas ut. På återbetalningsdagen är utbetalning av investerat be-
lopp samt kupongutbetalningar beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden och betala 
ut avkastning enligt villkoren.
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NAMN

EMITTENT

ISIN

PRIS

COURTAGE

MINSTA TECKNINGSPOST

LÖPTID

UNDERLIGGANDE EXPONERING

KUPONG

STARTDAG FÖR EXPONERING
 
EMISSIONSDAG

SLUTDAG FÖR EXPONERING
 
ÅTERBETALNINGSDAG

KUPONGUTBETALNING

AVLÄSNINGSDATUM

VALUTA
 
INLÖSENBARRIÄR

RISKBARRIÄR

KUPONGBARRIÄR

KAPITALSKYDD 

ÅTERBETALNING

NOTERING

Sirius Autocall Dubbel Kupong 2006

Danske Bank (A enl. S&P och A3 enl. Moody’s)

SE0013514106

97 % av Nominellt Belopp

6 % av Nominellt Belopp

10 000 SEK (därefter i poster om Nominellt Belopp 10 000 SEK per st)

1 – 5 år

Billerud, Electrolux, Nordea och Stora Enso

– 1,5 % per kvartal om alla bolag över kupongbarriär 60 %
– 2,5 % ackumulerande per kvartal om alla bolag över inlösenbarriär 90 % med
 avläsning from kvartal 4 (indikativ och fastställs 2020-04-14)

2020-04-14

2020-04-23

2025-04-14

2025-04-23

Utbetalas kvartalsvis med första utbetalning 2020-07-23 och därefter den 23 
varje påföljande kvartal förutsatt samtliga aktier är över kupongbarriären.

2021-04-14 är första avläsningsdatum för inlösen och därefter sker avläsning 
den 14 varje påföljande kvartal till och med senast 2025-04-14 

SEK

90 % (avläses kvartalsvis from kvartal 4 på sämst utvecklad aktie)

60 % på slutdag

60 %

Nej, investerat belopp riskeras.

På slutdag återbetalas:
– Om sämst utvecklad aktie stänger över 90 % av startkurs: 
    Nominellt Belopp + ackumulerande kupong om 2,5 %
– Om sämst utvecklad aktie stänger över 60 % av startkurs:
    Nominellt Belopp + kupong om 1,5 %
– Om aktie med sämst utveckling stänger under 60 % av startkurs:
    Nominellt belopp multiplicerat med aktiens faktiska utveckling

Ja, Emittent skickar ansökan för notering.

Fullständiga villkor återfinns i Prospektet. Vänligen se https://danskebank.com/investor-relations/debt/funding-programmes

Investeringar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att Investeraren får tillbaka
hela det investerade kapitalet. Det investerade beloppet kan under löptiden både öka och minska i värde och då produkten
inte är kapitalskyddad kan hela investeringsbeloppet förloras. Återbetalningen är beroende av emittentens finansiella
förmåga att fullgöra sina förpliktelser.

TIDSPLAN
21 feb. 2020  – Säljperiod startar 

27 mar 2020  – Sista teckningsdag 
27 mar 2020  – Sista dag då betalningen måste  
    finnas på anvisat bankkonto/bankgiro

14 apr. 2020  – Placeringens startdag 
23 apr. 2020  – Leverans av värdepapper

23 apr. 2025  – Återbetalningsdag och tidigaste 
    tidpunkt för återbetalning ifall någon 
   inlösen inte har skett tidigare
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 KÄLLA: NASDAQ OMX

Investering i AC Dubbel 
Kupong är inte samma sak som 
att investera direkt i en korg 
av aktier. AC Dubbel Kupong 
emitteras av Danske Bank vilket 
innebär kreditrisk mot emittent.

INLÖSEN ÅR 1  KUPONG / kvartalsvis  KRONOR

SCENARIO 1

SCENARIO 2

SCENARIO 3 
Förfall slutdag – sämsta aktie fallit max 40 %

SCENARIO 4
Sämsta aktie varit under barriär från kvartal 1 och slutkurs 50 %

INLÖSEN ÅR 3, KVARTAL 12 KUPONG / kvartalsvis  KRONOR

FÖRFALL ÅR 5 KUPONG / kvartalsvis  KRONOR

FÖRFALL ÅR 5 KUPONG / kvartalsvis  KRONOR

Kupong 1,5 %  750 x 3  2 250
Kupong 2,5 %  1 250 x 4  5 000
Totalt återbetalning   57 250
Effektiv årsavkastning   11,2 %

Kupong 1,5 %  750 x 11  8 250
Kupong 2,5 %  1 250 x 12  15 000
Totalt återbetalning   73 250
Effektiv årsavkastning   14,1 %

Kupong 1,5 %  750 x 20  15 000
Totalt återbetalning   65 000
Effektiv årsavkastning   5,2 %

Kupong 1,5 %  0  0
Totalt återbetalning   25 000
Effektiv årsavkastning   -10,3 %

!

RÄKNEEXEMPEL***
Nedan scenarier är baserade på en investering om 51 500 kronor inklusive 6 % courtage. 
Löptid om 1–5 år, kupong om 1,5 % respektive 2,5 % antas fastställda.

                  Bolagen (5 År)
        Historisk utveckling* för exponering

Scenarioanalys
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OM 
KREDITRISK

OM 
MARKNADSAVBROTT OCH SÄRSKILDA HÄNDELSER 

OM 
LIKVIDITETSRISK (ANDRAHANDSMARKNAD)

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Vid en investering i krediter tar investeraren en kreditrisk 
på emittenten som ger ut placeringen. Med kreditrisk 
menas att emittenten inte skulle kunna fullfölja sina 
åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses 
återbetalning på inlösen eller återbetalningsdagen samt 
löpande kupongutbetalningar. 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. Investeringen 
omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

I händelse av att en resolutionsmyndighet 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.

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. 

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. 

Denna strukturerade produkt ska i första hand ses som en investering under hela dess livslängd. Vid onormala 
marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket kan göra det svårt eller omöjligt att sälja 
den strukturerade produkten. Kurserna på andrahandsmarknaden kan vara såväl högre som lägre än teckningsbeloppet. 
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. 

Potentiella investerare ska läsa prospektet innan ett inves-
teringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella 
risker och fördelar som är förknippade med beslutet att 
investera i värdepappren. Emittentens grundprospekt är 
godkänt av Central Bank of Ireland och finns tillgängligt 

på www.danskebank.com/investor-relations/debt/fund-
ing-programmes. Godkännandet av grundprospektet får 
inte uppfattas som ett godkännande av Sirius Autocall 
Dubbel Kupong 2006 eller placeringen och Danske Bank 
tar inte ansvar för innehållet i marknadsföringsmaterialet.
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OM 
VALUTARISK

OM 
KOMPLEXITET

OM 
RÄNTERISK 

OM 
KAPITALSKYDD

OM 
EXPONERINGSRISK

Placeringen är noterad i svenska kronor och påverkas 
inte av valutakursförändringar.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel
och som kan vara svår att förstå. Avkastningen i struk-
turerade placeringar bestäms ibland av komplicerade 
samband som kan göra det svårt att jämföra placeringen 
med andra placeringsalternativ. Denna produkt passar 
enbart individer som har tillräcklig kunskap om denna 
typ av strukturerade 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. Marknads- 
värdet kan därför avvika från ett förväntat värde baserat  
på utvecklingen i den underliggande tillgången.

Det nominella beloppet är ej kapitalskyddat och
investeraren kan förlora investerat belopp.

En investering i strukturerade produkter kan ge en annan 
avkastning än en direktinvestering i underliggande 
tillgång. Under löptiden påverkas värdet på en struk-
turerad produkt av flera faktorer såsom underliggandes 
marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida 
volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar 
och emittentens upplåningskostnad. Även förändringar i 
legala förutsättningar kan påverka värdet. 

Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver kupon-
gen/kupongerna. Om den underliggande exponeringen 
utvecklas ännu mer i förmånlig riktning fram till förtida 
inlösen eller slutdagen, tar investeraren således inte del 
av den överskjutande uppgången. Om riskbarriären har 
passerats för någon eller några underliggande expone-
ringar vid slutdagen exponeras investeraren uteslutande 
mot sämst utvecklad exponering och investera¬ren kan 

ÖVRIGT OM BROSCHYREN  -  INDIKATIVA VILLKOR 
En produkt kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för en enskild produkt understiger 10 000 000 
kr. Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges. Villkoren är beroende av gällande 
förutsättningar på aktie-, ränte- och valutamarknaden och de slutliga villkoren fastställs senast på startdagen. Anmälan 
är bindande under förutsättning att villkoren inte understiger en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är 
villkorat av att det inte enligt Nord Fondkommissions eller emittentens bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller 
väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Nord Fondkommission 
eller emittenten äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet 
om Nord Fondkommission bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. 

Sirius Asset Management AB Sirius är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB (Nord), vilket innebär att 
du som kund också är kund till Nord. Nord är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen 
att verka enligt lagen om värdepapper. Genom att vara anknutet ombud kan Sirius verka under Nords tillstånd 
och namn med investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. Nord 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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Målgrupp

På broschyrens förstasida beskrivs placeringens målgrupp. 
Följande kriterier fastställer målgruppsbestämningen:
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INVESTERINGSMÅL

DISTRIBUTIONSSTRATEGI

PLACERINGSHORISONT

RISKKLASSIFICERING (SRI)

RISKTOLERANS

INVESTERARTYP 

KUNSKAPSNIVÅ OCH 
ERFARENHET

FÖRMÅGA ATT 
BÄRA FÖRLUST

– 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. – ORDERUTFÖRANDE – utan passandebedömning

– ORDERUTFÖRANDE – med passandebedömning

– INVESTERINGSRÅDGIVNING

– PORTFÖLJFÖRVALTNING

Distribution sker via rådgivare, egen personal och genom  
investeringsrådgivning eller portföljförvaltning.

MYCKET KORT < 1 ÅR

KORT   1–3 ÅR

MEDEL   < 5 ÅR

LÅNG   > 5 ÅR

Riskindikatorn på framsidan syftar till att illustrera risk 
på investerat belopp utifrån PRIIPS (Packaged Retail 
Insurance-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).

Investerare vars skattade risktolerans överensstämmer 
med produktens SRI ingår i positiv målgrupp. Är SRI 
lägre än kundens skattade risktolerans kategoriseras 
kunden som neutral målgrupp och är SRI högre katego-
riseras kunden som negativ målgrupp. Detta gäller för 
investeringsrådgivning avseende en enskild produkt. I 
det fall rådgivningen avser en portfölj är det portföljens 
sammanvägda SRI som styr målgruppsbestämningen.

– ICKE PROFESSIONELL

– PROFESSIONELL

– JÄMBÖRDIG MOTPART

Nord kategoriserar samtliga kunder som ”icke-profes-
sionella”, ”professionella” eller ”jämbördiga motparter. 
Som ”Icke-professionell” kund omfattas du av det hög-
sta kundskyddet. Som kund finns möjlighet att ansöka 
om att byta kundkategori till ”Professionell”. Som ”Pro-
fessionell” kund förloras det högre kundskyddet.

– GRUNDLÄGGANDE – ingen kunskap om, eller  
erfarenhet av, investeringar i värdepapper.

– INFORMERAD – kunskap om, och erfarenhet av,  
investeringar i värdepapper.

– AVANCERAD – hög kunskap om, och stor  
erfarenhet av, investeringar i värdepapper.

– LÅG – Investerare har ingen förmåga att bära förlust

– MEDEL – Investerare har begränsad förmåga att bära förlust

– HÖG – Investerare har förmåga att bära förlust
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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 Nord Fondkommissions eller emittentens egna 
beräkningsmodeller, data och antaganden och en person 
som använder andra modeller, data eller antaganden kan 
nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken 
faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för 
eller en indikation om framtida utveckling eller avkastning 
samt att produktens 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 placeringen är en lämplig respektive passande 
investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild 
investerares egna förhållanden och denna broschyr utgör 
inte investeringsrådgivning. Du måste själv bedöma lämp-
ligheten i att investera i placeringen ur eget perspektiv 
alternativt rådgöra med en rådgivare. En investering i 
placeringen är endast passande för dig som har tillräck-
lig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna 
med investeringen och den är endast lämplig för dig som 
dessutom har investeringsmål som stämmer med den 
aktuella placeringen. 

Nord Fondkommission eller utvald emittent tar inget ans-
var för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga 
som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta 
garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av 
en investering.

BESKATTNING
Placeringen kan bli föremål för beskattning. Investerare 
bör rådgöra med professionell skatteexpertis om de skat-
temässiga konsekvenserna av en investering utifrån sina 

egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, 
såväl svenska som utländska, beror på investerares indivi-
duella omständigheter och kan förändras under innehavs-
tiden. Ytterligare information finns i prospektet som finns 
tillgängligt på https://danskebank.com/investor-relations/
debt/funding-programmes

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 clearinginstituts betalningsrutiner vilket kan 
leda till att återbetalning eller utbetalning sker senare än 
tidigaste dag.

SELLING RESTRICTIONS 
THE PRODUCT MAY NOT BE LEGALLY OR BENEFICIAL-
LY OWNED AT ANY TIME BY ANY  ”U.S PERSON” (AS 
DEFINED 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 
TRANSACTION” (AS DEFINED IN REGULATION S) TO A 
PERSON THAT IS NOT A “U.S PERSON”.
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Kostnader och  
ersättningar
COURTAGE 
Vid investering i placering arrangerad av Nord Fondkom-
mission betalar investerare ett courtage som maximalt 
uppgår till 6 % på likvidbeloppet. Därefter tillkommer 
inga löpande avgifter under löptiden eller när placerin-
gen förfaller. Vid försäljning av placeringen i andrahands-
marknaden kan courtage tillkomma.

ARRANGÖRSARVODE 
Oberoende av konstruktion har en strukturerad produkt 
en produktionskostnad. Nord Fondkommission erhåller 
ersättning härför från placeringens emittent. Detta arvode 
är inkluderat i produktens pris och uppgår till maximalt 
0,6 % per löptidsår och ska täcka kostnader för bl.a. 
analys, produktframtagning, distribution, marknadsföring, 
riskhantering, rapportering och administration. (Arrangör-
sarvodet är max 0,6 % per löptidsår, dock max 3 % totalt.)

Observera att emittenten av placeringen tar ut ett arvode 
för att täcka kostnader för produktion, distribution och 
riskhantering. Arvodet är inkluderat i placeringens pris 
och kan variera beroende på emittent. För en fullständig 
beskrivning av placeringens emittentarvode, se placerin-
gens Slutliga Villkor. 

Nord Fondkommission AB betalar Sirius Asset Manage-
ment AB tredjepartsersättning för att höja kvaliteten på 
tjänsten strukturerade produkter utan att kunds intressen 
åsidosätts. De mervärden som erbjuds får en omedelbar  
kvalitetspåverkan och omfattar bl.a. idégenerering, 
marknadsföringsmaterial, produktframtagning, distribution 
och administration. Information om ersättningar till och från 
tredje part kan erhållas från Nord Fondkommission.

NORDS NETTOMODELL
Nords nettomodell där investerare köper strukturerade 
placeringar på 97 % maximerar arrangörsarvodet till 3 %. 
Totalkostnad för kund blir courtage plus arrangörsarvode 
(exklusive emittentarvode). Detta innebär för en placer-
ing, som är 5 år eller längre, att totalkostnaden blir max-
imalt 6 % + 3 % = 9 %. Rådgivare som förmedlat affären 
erhåller maximalt 6 % (courtage), som uppbärs av Nord 

för rådgivares räkning, och Nord maximalt 3 %. Pris för 
kund överstiger således inte 103 %. Faktisk totalkostnad 
kan fastställas tidigast när produkten handlats upp och 
efter emissionsdag kommer den publiceras på Nords 
hemsida.

Exempel Nords nettomodell vid ett investerat belopp 
på 50 000 i en strukturerad produkt med fem års löptid 
(produkter med längre löptid än fem år betingar inte ett 
högre arrangörsarvode än 3 %):

ANMÄLAN & BETALNING 
Anmälan är bindande och ska vara Nord tillhanda senast 
sista teckningsdag. Betalning görs mot erhållande av 
avräkningsnota och ska vara Nord tillhanda senast sista 
betalningsdag. 
 
BANKGIRO: 304-0490  (Nord Fondkommission AB)

KLIENTMEDELSKONTO: SEB 5851-11 028 33  
(Nord Fondkommission AB)

Som meddelande på betalningen ska något av  
följande anges: depånummer, personnummer,  
organisationsnummer.

Courtage 6 % 3000 kr
(Betalas utöver investerat belopp)

Maximalt arrangörsarvode 1500 kr
0,6 % X 5 år (nettomodell investerat belopp)

Totalt 4500 kr



SIRIUS ASSET MANGEMENT

BESÖKSADRESS 

Kungsportsavenyn 21
Göteborg 

VÄXEL 

031 315 00 00 
MAIL

info@siriusam.se
office@siriusam.se

POSTADRESS  

Box 3116
400 10 Göteborg

S*AM är ett nystartat bolag specialiserat på strukturerade 
produkter. Personalen har lång branscherfarenhet och med 
nationell närvaro, unik kunskap och lång erfarenhet ser vi fram 
emot att erbjuda väl genomtänkta strukturerade produkter.

S*AM är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB och 
kommer bl.a. distribuera strukturerade produkter åt Nord.
 
I samarbete med ledande svenska och internationella  
investmentbanker har vi fokus på kundanpassade lösningar 
med utgångspunkt i rådande marknadsförutsättningar 
och ett svenskt investeringsfokus både för privata och  
institutionella investerare. 
 
Efterfrågan påverkas av globala konjunktursvängningar 
såväl som investerares riskbenägenhet och förväntningar  
på den framtida ekonomin. S*AM är länken mellan 
marknaderna och finans där vi erbjuder skräddarsydda 
placeringslösningar som kombinerar möjligheter och risk 
på ett transparant och kostnadseffektivt sätt. Det ska vara 
enkelt att utvärdera placeringarna samtidigt som god 
riskjusterad avkastning med konkurrenskraftiga avgifter 
kommer gynnas över tid.
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