Faktablad
Syfte
Detta dokument 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
Produktnamn

Five year SEK Flexo Plateau Note with Look-Back Strike on SX5E #2

Produktbeteckningar

ISIN: SE0010831073 | SPLB2018-0W8S

Produktutvecklare

Credit Suisse International (www.credit-suisse.com/derivatives). Emittent av produkten är Credit Suisse AG,
agerandes genom dess Londonfilial. / Ring +44 3301 595 272 för mer information.

Behörig myndighet för produktutvecklaren

Godkänd av U.K. Prudential Regulation Authority och under tillsyn av U.K Financial Conduct Authority och U.K.
Prudential Regulation Authority

Dag och tid för produktion

26 januari 2018 17:30 lokal London-tid

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.
1. Vad innebär denna produkt?
Typ

Obligationer underkastade engelsk rätt.

Mål

Produkten är utformad för att erbjuda avkastning i form av en kontant betalning vid avslutande av produkten. Beloppet på denna
betalning kommer att bero på utvecklingen av den underliggande och Valutakursen. Produkten har en fast löptid och kommer att
avslutas på förfallodagen. Om, vid förfall, den underliggande har fallit under 75% av dess initiala referensnivå, kommer produkten
att återbetala mindre än produktens nominella belopp eller rentav noll.
Vid avslutande av produkten på förfallodagen, kommer du att få en kontantbetalning direkt relaterad till utvecklingen för den
underliggande:

(Begrepp som

förekommer i fetstil i
detta avsnitt beskrivs
mer detaljerat i tabellen
nedan.)

(1) Om den slutliga referensnivån är på eller över 75% av den initiala referensnivån, kommer kontantbetalningsbeloppet att vara
ett belopp motsvarande summan av:
(a) (i) produktens nominella belopp multiplicerat med (ii) (A) ett plus (B) produkten av (I) 250%† multiplicerat med (II) den
slutliga genomsnittsnivån dividerat med den initiala referensnivån, minus (y) 1 (förutsatt att beloppet som beskrivs i
(II) inte kan vara mer än 0,2 eller lägre än 0), och
(i) produktens nominella belopp multiplicerat med (ii) den slutliga genomsnittsnivån dividerat med den initiala
referensnivån, minus 150%†† (förutsatt att sådant belopp inte kan vara lägre än 0),
och detta belopp kommer dessutom att multipliceras med en valutakursjusteringsfaktor, som är kvoten av (a) Valutakursen på
bankdagen som följer den slutliga värderingsdagen delat med (b) FX-kursen den 23 mars 2018; eller
(2) annars, kommer kontantbetalningsbeloppet att vara ett belopp motsvarande (a) produktens nominella belopp multiplicerat
(b)

med (b) (i) den slutliga referensnivån dividerat med (ii) den initiala referensnivån.
† Detta är ett indikativt värde. Det faktiska värdet kommer att vara inom ett intervall, med förbehåll för ett minimum om 200%. Det
faktiska värdet kommer att bestämmas av oss på den 23 mars 2018, med beaktande av marknadsförhållandena på sådan dag.
†† Detta är ett indikativt värde. Det faktiska värdet kommer att vara inom ett intervall, med förbehåll för ett minimum om 170%. Det
faktiska värdet kommer att bestämmas av oss på den 23 mars 2018, med beaktande av marknadsförhållandena på sådan dag.
Under produktvillkoren kommer vissa dagar angivna ovan och nedan att justeras om den respektive dagen är antingen inte en
bankdag eller inte en handelsdag (efter vad som är tillämpligt). Eventuella justeringar kan påverka avkastningen, om någon, som du
får.
Produktvillkoren anger också att om vissa extraordinära händelser inträffar (1) kan justeringar göras i produkten och/eller (2)
emittenten av produkten kan avsluta produkten i förtid. Dessa händelser anges i produktvillkoren och relaterar huvudsakligen till den
underliggande, produkten och emittenten av produkten. Avkastningen (om någon) du får vid sådant förtida avslutande kommer
troligen vara annan än scenarierna som beskrivs ovan och kan vara lägre än vad du investerade.
EURO STOXX 50® Price
Index (ISIN: EU0009658145;
Bloomberg-kod: SX5E
Index)
Aktier

Referensnivå

Stängningsnivån för den
underliggande enligt den
relevanta referenskällan

Referenskälla

Produktens nominella
belopp

SEK 10 000,00

Initial Referensnivå

Emissionskurs

100,00% av produktens
nominella belopp

Slutlig referensnivå

STOXX Limited
Den lägsta av referensnivåerna
observerad på de initiala
värderingsdagarna
Referensnivån på den slutliga
värderingsdagen

Produktvaluta

Svenska kronor (SEK)

Slutlig genomsnittsnivå

Underliggande

Underliggande marknad

Genomsnittet av
referensnivåerna observerade på
var och en av
genomsnittsdagarna

Teckningsperiod

29 januari 2018 (inklusive)
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Initiala värderingsdagar

23 mars 2018, 30 mars 2018, 6

till 9 mars 2018 (inklusive)
Emissionsdag

5 april 2018

Slutlig värderingsdag

Förfallodag / löptid

6 april 2023

Slutlig genomsnittsnivå

Valutakurs

Den dagliga fixingen för

Genomsnittsdagar

april 2018, 13 april 2018 och 20
april 2018
23 mars 2023
Genomsnittet av
referensnivåerna observerade på
genomsnittsdagarna
23 mars 2022, 23 april 2022, 23

EURSEK (Bloomberg-kod:

mars 2022, 23 juni 2022, 23 juli

EURSEK WMO CURNCY)

2022, 23 augusti 2022, 23
september 2022, 23 oktober 2022,
23 november 2022, 23 december
2022, 23 januari 2023, 23 februari
2023 and 23 mars 2023

Målgrupp

Denna produkt är avsedd att erbjudas till icke-professionella investerare som uppfyller alla kriterierna nedan:
1. de har förmågan att fatta ett informerat investeringsbeslut genom tillräcklig kunskap om och förståelse av produkten och dess
specifika risker och möjliga vinster, med erfarenhet av att investera i och/eller inneha ett antal liknande produkter som erbjuder
2.

en liknande marknadsexponering, antingen självständigt eller genom professionell rådgivning;
de söker kapitaltillväxt, förväntar sig att den underliggande ska utvecklas på ett sätt som genererar fördelaktig avkastning och

3.

som har en investeringshorisont motsvarande den rekommenderade innehavstiden angiven nedan;
de accepterar risken att emittenten kan misslyckas med att betala eller fullgöra dess förpliktelser under produkten men har i
övrigt förmågan att bära en total förlust av deras investering; och

4.

de är villiga att acceptera en risknivå för att få potentiella avkastningar som är förenliga med den sammanfattande riskindikatorn
som visas nedan.

Denna åsikt representerar inte en bedömning av produktens lämplighet för en enskild investerare.

2. Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Riskindikator

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten under 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du säljer på ett
tidigt stadium och du kan få tillbaka mindre. Du kanske inte kan sälja din produkt enkelt eller du kanske måste sälja till ett
pris som väsentligen påverkar hur mycket du får tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till nivån av risk för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är
att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket utgör en medelhög riskklass. Denna klassificering rangordnar de potentiella förlusterna från
marknadsrörelser under löptiden för produkten som en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka vår
förmåga att betala dig.
Var medveten om valutarisk: om valutan för produkten är en annan än valutan i det land där du bor, kommer du att få betalning i en
annan valuta, så den slutliga avkastningen du kommer att få kommer att bero på växlingskursen mellan de två valutorna. Denna risk
beaktas inte i indikatorn visad ovan.
Denna produkt innefattar inte något skydd mot framtida marknadsutveckling så du kan förlora del av eller hela din investering.
Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga dig, kan du förlora hela din investering.
För detaljerad information om alla risker förknippade med produkten, vänligen ta del av riskavsnitten i prospektet och eventuella tillägg därtill
enligt vad som anges i avsnitt "7. Övrig relevant information" nedan.
Utvecklingsscenari
er

Investering:
SEK
100 000,00
Scenarier
Stresscenari
o
Negativt
scenario
Neutralt
scenario
Positivt
scenario

1 år

3 år

5 år
(Rekommenderad innehavstid)

Vad du kan få tillbaka efter
kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år
Vad du kan få tillbaka efter
kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år
Vad du kan få tillbaka efter
kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år
Vad du kan få tillbaka efter
kostnader
Genomsnittlig avkastning varje år

SEK 65 207,31

SEK 64 977,24

SEK 31 494,38

-34,79%
SEK 78 711,00

-11.66%
SEK 71 724,46

-13,69%
SEK 100 000,00

-21.29%
SEK 106 374,26

-9,42%
SEK 126 782,09

0,00%
SEK 150 000,00

6,37%
SEK 95 763,65

8,92%
SEK 137 819,37

9,99%
SEK 213 199,67

-4,24%

12,59%

22,62%

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under de kommande 5 åren, under olika scenarier, med antagandet att du investerar
SEK 100 000,00. De visade scenarierna illustrerar hur din investering kan utvecklas. Du kan jämföra dessa med scenarier för andra produkter.
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De presenterade scenarierna är en uppskattning av framtida utveckling och bygger på historiska uppgifter om hur värdet på denna investering
varierar och utgör inte en exakt indikator. Vad du kommer att få kommer att variera beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du
behåller produkten. Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi
inte kan betala dig.
De presenterade siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten och inkluderar kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna
tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

3. Vad händer om emittenten inte kan göra några utbetalningar?
Du är exponerad mot risken för att emittenten kanske inte kan fullgöra dess förpliktelser avseende produkten, till exempel I händelse av konkurs, ett officiellt beslut om
resolutionsåtgärder. Detta kan väsentlig påverka värdet av produkten och kan leda till att du förlora del av eller hela din investering i produkten. Produkten är inte en
insättning och omfattas inte av något insättningsgarantisystem.

4. Vilka är kostnaderna?
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnaderna som du betalar påverkar avkastningen som du kan få från investeringen. De totala kostnaderna omfattar
engångskostnader, löpande kostnader och bikostnader.
Beloppen som visas här är de kumulativa kostnaderna för själva produkten för tre olika innehavsperioder. Dessa inkluderar potentiella straffavgifter vid förtida avslut.
Siffrorna baseras på antagandet att du investerar SEK 100 000. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.
Den person som säljer dig eller rådger dig om denna produkt kan debitera dig andra kostnader. Om så är fallet, kommer denna person att förse dig med information om
dessa kostnader och visa dig hur alla kostnader kommer att påverka din investering över tid.
Kostnader över tid

Kostnadssammansättning

Investering: SEK 100 000,00
Scenarier

Om du säljer efter 1 år

Om du säljer efter 3 år

Totala kostnader
Effekt på avkastningen per år
Tabellen nedan visar:

7 807,64
7,81%

7 666,03
2,56%

Om du säljer vid slutet av
den rekommenderade
innehavstiden
7 226,15
1,44%

−

Effekten per år av de olika typerna av kostnader på vilken avkastning du kan få från investeringen vid slutet av den
rekommenderade innehavstiden

−

Vad de olika kostnadskategorierna

Tabellen visar effekten på avkastning per år.

Engångskostnader

Löpande kostnader

Startkostnader

1,44%

Effekten av kostnaderna som redan är
inkluderade i priset. Detta inkluderar
kostnaderna för distribution av produkten.

Avslutskostnader

0,00%

Effekten av kostnaderna för att avsluta din
investering vid förfall.

Andra löpande kostnader

0,00%

Ej tillämpligt

5. Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år
Produkten syftar till att erbjuda dig den avkastning som beskrivs under "1. Vad innebär denna produkt?" ovan. Men detta gäller endast om produkten behålls till förfall.
Det rekommenderas därför att produkten hålls till den 6 april 2023 (förfall).
Produkten garanterar inte en möjlighet att avyttra på annat sätt än genom att sälja produkten antingen (1) genom börsen (där produkten är noterad) eller (2) utanför
börsen, när det finns ett erbjudande avseende produkten. Inga avgifter eller straffkostnader kommer att debiteras av emittenten för någon sådan transaktion, men en
utförandeavgift kan debiteras av din mäklare, om tillämpligt. Genom att sälja produkten före dess förfall kan du få tillbaka mindre än vad du skulle ha fått om du hade
behållit produkten till förfall.
Börsnotering

Nasdaq Stockholm

Minsta handelspost

SEK 10 000

Prisnotering

Procenttal

Under volatila eller ovanliga marknadsförhållanden eller i händelse av tekniska fel/störningar, kan köp och/eller försäljning av produkten tillfälligt hindras och/eller ställas
in och kanske inte är möjligt över huvud taget.

6. Hur kan jag klaga?
Varje klagomål angående uppförandet hos den person som lämnat råd om eller sålt produkten, kan framföras direkt till den personen.
Varje klagomål avseende produkten eller uppförandet hos produktutvecklaren för denna produkt kan framföras skriftligen på den följande adressen: One Cabot Square,
London E14 4QJ, genom e-post till: kidenquiries@credit-suisse.com eller på den följande webbplatsen: www.credit-suisse.com/derivatives.

7. Övrig relevant information
All ytterligare dokumentation avseende produkten, särskilt dokumentationen avseende emissionsprogrammet, eventuella tillägg därtill och produktvillkoren publiceras på
www.credit-suisse.com/derivatives, allt i enlighet med relevanta juridiska krav. Dessa dokument finns också tillgängliga utan kostnad från One Cabot Square, London,
E14 4QJ. Informationen i detta Faktablad utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja produkten och ersätter inte individuell konsultation med din bank eller
rådgivare.
Produkten är inte på något sätt sponsrad, såld eller marknadsförd av någon relevant aktiemarknad, relevant index, relevant börs eller indexsponsor. Vidare information
avseende indexet finns tillgängligt hos indexadministratören.
Erbjudandet av denna produkt har inte registrerats under U.S. Securities Act of 1933. Denna produkt får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, USA eller till U.S.
persons. Begreppet "U.S. person" är definierat i Regulation S under U.S. Securities Act of 1933, så som denna ändrats.
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