
Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt . Det  är inte reklammaterial. Informat ionen krävs enligt  lag för at t  hjälpa dig at t  förstå produktens
egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för at t  hjälpa dig at t  jämföra den med andra produkter.

Produkt
Hävstångscertifikat kopplat till svensk aktiekorg

Värdepapperskod: ISIN: CH0412528926 / Valor: 41252892
Produktens t illverkare: UBS AG, London Branch ("Emittenten") (www.ubs.com) / Ring +46 8 453 7300 för mer informat ion.
Behörig myndighet : Bundesanstalt  für Finanzdienst leistungsaufsicht , Tyskland
Produkt ionsdatum för KID: 10.04.2018

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

1. Vad innebär produkten?

Typ
Denna produkt  är et t  värdepapper i icke-cert ifierad och dematerialiserad, i kontoförd form ut färdad enligt  svensk lag.

Mål
Produktens mål är at t  förse dig med en specificerad rät t  enligt  fördefinierade villkor. Produkten har en fast ställd livslängd och förfaller på Förfallodagen.

Möjligheterna t ill inlösen av produkten är enligt  följande:

(i) Om Utvecklingen för den Underliggande Korgen (”Korgutvecklingen”) är högre än eller lika med noll, erhåller du på Förfallodagen et t  Inlösenbelopp i Inlösenvalutan
som beräknas enligt  följande formel:

Nominellt  Belopp x max. [Kupongsats, Deltagande x Korgutveckling]

Korgutvecklingen beräknas som summan, för varje Korgkomponent , av produkterna för Korgkomponentutvecklingen mult iplicerat  med respekt ive Vikt  enligt  följande
formel:

Korgutveckling =

10

∑
i=1

(Korgkomponentutveckling i x Vikt  i)

Varje Korgkomponentutveckling beräknas som kvoten av (a), som täljare, Slutkurs minus Startkurs för den Underliggande, och (b) som nämnare, Startkurs för den
Underliggande. Slutkursen är det  aritmet iska medelvärdet  av Avräkningskurserna på Observat ionsdagarna. 

(ii) Om Korgutvecklingen är lägre än noll, erhåller du inga betalningar på Förfallodagen och du förlorar hela investeringen.

Du har ingen äganderät t  (såsom röst rät t , rät t  at t  erhålla utdelning eller annan dist ribut ion eller några andra rät t igheter) avseende den Underliggande och de
Korgkomponenter som finns däri.

Underliggande Korg En korg som innehåller de komponenter (var och en
enskilt  en ”Korgkomponent”) som beskrivs i tabellen
nedan under ”Mer informat ion om den Underliggande
Korgen”.

Avräkningskurs Den officiella stängningskursen för Korgkomponenten
på respekt ive Observat ionsdag enligt  vad som
fastställs av Priskällan.

Priskälla / Typ Priskälla: enligt  beskrivning i tabellen nedan under
”Mer informat ion om den Underliggande Korgen”
Typ av Priskälla:
Relevant  Börs

Inlösenvaluta Svenska kronor (”SEK”)

Emissionsdag/Betalningsdag 25.06.2018
(om Teckningsperioden förlängs eller förkortas kan
Emissionsdag/Betalningsdag komma at t  förändras i
enlighet  därmed)

Förfallodag 22.06.2021

Observationsdagar Den 8:e kalenderdagen varje månad från och med
08.12.2020 t ill och med 08.06.2021, (totalt  7
Observat ionsdagar).

Valuta för
Korgkomponenterna

enligt  beskrivning i tabellen nedan under ”Mer
informat ion om den Underliggande Korgen”

Fastställelsedag
(om Teckningsperioden
förlängs eller förkortas kan
Fastställelsedag komma att
förändras i enlighet
därmed)

08.06.2018 Emissionskurs 9500 SEK

Teckningsperiod 23.04.2018 - 25.05.2018 (Emit tenten äger rät t  at t
förlänga eller förkorta Teckningsperioden)

Nominellt Belopp 100000 SEK per Cert ifikat

Startkurs för den
Underliggande

Fastställs på Fast ställelsedagen Deltagande 100%, dock lägst  80%. Deltagande fast ställs på
Fastställelsedagen.

Kupongsats 18.00%

Mer information om Underliggande Korgen
i Korgkomponent(i) Startkurs för de Underliggande Valuta Priskälla Viktning

1 TELE2 AB (ISIN: SE0005190220) at t  fast ställas Svenska kronor ("SEK") Nasdaq Stockholm 10%
2 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (ISIN: SE0000120784) at t  fast ställas Svenska kronor ("SEK") Nasdaq Stockholm 10%
3 SWEDBANK AB (ISIN: SE0000242455) at t  fast ställas Svenska kronor ("SEK") Nasdaq Stockholm 10%
4 Teliasonera (ISIN: SE0000667925) at t  fast ställas Svenska kronor ("SEK") Nasdaq Stockholm 10%
5 Nordea Bank (ISIN: SE0000427361) at t  fast ställas Svenska kronor ("SEK") Nasdaq Stockholm 10%
6 Hennes & Mauritz AB (ISIN: SE0000106270) at t  fast ställas Svenska kronor ("SEK") Nasdaq Stockholm 10%
7 Svenska Handelsbanken AB (ISIN: SE0007100599) at t  fast ställas Svenska kronor ("SEK") Nasdaq Stockholm 10%
8 ICA Gruppen (ISIN: SE0000652216) at t  fast ställas Svenska kronor ("SEK") Nasdaq Stockholm 10%
9 SKANSKA B (ISIN: SE0000113250) at t  fast ställas Svenska kronor ("SEK") Nasdaq Stockholm 10%
10 Ast raZeneca PLC (ISIN: GB0009895292) at t  fast ställas Svenska kronor ("SEK") Nasdaq Stockholm 10%

Obs: Vart  och et t  av ovanstående datum är föremål för förändring i enlighet  med kriterierna för behandling av bankdagar och/eller bestämmelser för marknadsstörande
händelser.

Innehållet  (utöver formen) i, och i synnerhet  dina rät t igheter enligt , denna produkt  regleras av tysk lag.
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◄ ►
Lägre risk Högre risk

Emit tenten äger rät t  at t  avsluta produkten med omedelbar verkan om en (ext raordinär) avslutningsgrundande händelse har int räffat . Exempel på (ext raordinära)
avslutningsgrundande händelser är et t  upphörande av fast ställandet /publiceringen av priset  på en Korgkomponent , eller at t  en lagändring sker. I sådana fall kan
avslutsbeloppet  som utbetalas komma at t  bli betydligt  lägre än anskaffningspriset . Du bär risken för en fullständig förlust  av din investering i produkten. Du bär också
risken at t  produkten avslutas vid en för dig ogynnsam t idpunkt , varvid du eventuellt  kan återinvestera avslutsbeloppet  endast  t ill sämre villkor.

Målgrupp
Produkten är avsedd för icke-professionella investerare som har som mål at t  mer än proport ionellt  delta i prisändringar och/eller hedging och har en kort sikt ig (mindre än
3 år) investeringshorisont . Den här produkten är en produkt  för kunder med omfat tande kunskap och/eller erfarenhet  av finansiella produkter. Investeraren kan ta
förluster upp t ill total förlust  av det  investerade kapitalet  och fäster ingen vikt  vid kapitalskydd. I risk- och avkastningsbedömningen finns produkten i riskklass 7 på en
skala från 1 (säkerhetsorienterad, mycket  låg t ill låg avkastning) t ill 7 (mycket  hög risk, högsta avkastning).

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

Riskindikator

1 2 3 4 5 6 7

Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller
produkten till förfallodagen.
Den faktiska risken kan variera avsevärt om
du löser in tidigare och du kan komma att få
tillbaka mindre.
Du kanske inte kan lösa in den i förtid. Du
kan komma att behöva betala avsevärda extra
kostnader för att lösa in i förtid.

Den sammanfat tande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt  jämfört  med
andra produkter. Den visar hur t roligt  det  är at t  produkten kommer at t  sjunka i värde på grund av
marknadsutvecklingen eller på grund av at t  vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat  produkten som 7 av 7, dvs. den högsta riskklassen.
Här bedöms de eventuella förlusterna t ill följd av framt ida resultat  ligga på en mycket  hög nivå, och
det  är mycket  osannolikt  at t  dåliga marknadsförhållanden kommer at t  påverka vår förmåga at t
betala dig.
Om dit t  kontos valutaslag är et t  annat  än Inlösenvalutan, kan du exponeras för risken at t  lida
förlust  som et t  resultat  av omvandlingen från Inlösenvalutan t ill kontovalutan. Denna risk beaktas
inte i indikatorn ovan.
Den här produkten har inget  skydd för framt ida marknadsutveckling. Du kan därför förlora hela eller
delar av din investering.
Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier
Investering 10000 SEK
Scenarier 1 år 22.06.2021 (Rekommenderad

innehavsperiod (löptid))
Stresscenario Vad du kan få tillbaka efter avdrag för

kostnader
452.70 SEK 0.00 SEK

Genomsnit t lig avkastning per år -95.47% -33.42%
Negativt scenario Vad du kan få tillbaka efter avdrag för

kostnader
507.17 SEK 0.00 SEK

Genomsnit t lig avkastning per år -94.93% -33.42%
Neutralt scenario Vad du kan få tillbaka efter avdrag för

kostnader
7918.76 SEK 0.00 SEK

Genomsnit t lig avkastning per år -20.81% -33.42%
Positivt scenario Vad du kan få tillbaka efter avdrag för

kostnader
19362.72 SEK 20126.11 SEK

Genomsnit t lig avkastning per år 93.63% 33.85%

Denna tabell visar hur mycket  pengar du kan få t illbaka t ill Förfallodagen enligt  olika scenarier, förutsat t  at t  du investerar 10 000 SEK.
Scenarierna visar möjligt  resultat  för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter.
De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framt ida resultat  som bygger på t idigare uppgier om hur värdet  på denna investering varierar.
Vad du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller produkten.
St resscenariet  visar vad du kan få t illbaka under ext rema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn t ill en situat ion där vi inte kan betala dig. 
Produkten kan inte lösas in mot  kontanter. Det ta innebär at t  det  är svårt  at t  uppskat ta hur mycket  du skulle få t illbaka om du löser in den före Förfallodagen. Fört ida
inlösen är ant ingen inte möjlig eller medför betydande kostnader alternat ivt  förluster.
I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt  inte alla kostnader som du betalar t ill din rådgivare eller dist ributör. Siffrorna tar inte hänsyn t ill din
personliga beskat tningssituat ion, som också kan påverka hur mycket  du får t illbaka.

3. Vad händer om UBS AG, London Branch inte kan göra några utbetalningar?
Du löper risken at t  Emit tenten eventuellt  inte kan fullfölja sina åtaganden för produkten, t .ex. vid insolvens (betalningsoförmåga/överskuldsät tning) eller
företagsrekonst rukt ion. I händelse av at t  Emit tenten hamnar i svårigheter kan en sådan rekonst rukt ion också inledas av behörig myndighet  i samband med
insolvensförfarande. Härvidlag har den behöriga myndigheten långtgående ingripandemöjligheter. Bland annat  kan den minska investerarnas rät t igheter t ill noll, avsluta
produkten eller omvandla den t ill akt ier i Emit tenten samt  upphäva investerarnas rät t igheter. Det  är möjligt  at t  du förlorar hela dit t  investerade kapital. Produkten är
et t  skuldinst rument  och omfat tas som sådant  inte av någon insät tningsgarant i.

4. Vilka är kostnaderna?
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfat tar engångskostnader,
löpande kostnader och ext rakostnader.
De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig , över två olika innehavst ider. Siffrorna baseras på at t  du investerar 10 000 SEK. Siffrorna är
uppskat tningar och kan ändras i framt iden.

Kostnader över tid
Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut  andra kostnader. Om så är fallet  ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de
sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över t iden.

Investering 10000 SEK
Scenario 1 år Om du löser in vid 22.06.2021 (Förfallodag)
Totala kostnader 3607.37 SEK 3081.05 SEK
Effekt  på avkastning per år 42.87% 0%

!
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Kostnadssammansättning
Nedanstående tabell visar:

– inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet  av den rekommenderade innehavst iden;
– vad de olika kostnadskategorierna betyder.

Den här tabellen visar effekten på avkastningen per år
Engångskostnader Teckningskostnader - Ej t illämpningsbart .

Inlösenkostnader - Ej t illämpningsbart .
Löpande kostnader Portföljtransaktionskostnader - Ej t illämpningsbart .

Övriga löpande kostnader - Ej t illämpningsbart .
Bikostnader Resultatbaserade avgifter - Ej t illämpningsbart .

Särskild vinstandel (s.k. carried interest) - Ej t illämpningsbart .

5. Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 22.06.2021 (förfallodag)
Produktens mål är at t  förse dig med rät ten som beskrivs under "1. Vad innebär produkten?" ovan, under förutsät tning at t  produkten innehas t ill Förfallodagen.
Det  är inte möjligt  at t  ta ut  pengar i fört id på annat  sät t  än at t  sälja produkten på den börs där den listas, alternat ivt  utanför marknadsplatsen. Om du skulle sälja
produkten innan den rekommenderade innehavst iden har löpt  ut , kan beloppet  du erhåller vara lägre - möjligtvis i betydande grad - än det  belopp du annars skulle ha
erhållit .

Fondbörs NGM Nordic MTF Sista dag för börshandel 08.06.2021
Lägsta handelsvolym 1 produkt (er) Priskvotering Andelskurs

Vid ovanliga marknadssituat ioner, eller vid tekniska fel/störningar, kan köp och/eller försäljning av produkten komma at t  t illfälligt  stoppas eller helt  omöjliggöras.

6. Hur kan jag klaga?
Eventuella klagomål på personen som ger rådgivning om, eller säljer, produkten kan skickas direkt  t ill den personen via gällande hemsida.
Eventuella klagomål på produkten eller på Emit tenten av denna produkts beteende kan skickas skriligen (exempelvis via brev eller e-post ) t ill följande adress: UBS
Investment  Bank, P.O. Box 1722, S-111 87 Stockholm, Sweden, E-post : ol-nordic-sp@ubs.com.

7. Övrig relevant information
All annan dokumentat ion om produkten och i synnerhet  försäljningsprospektet , eventuella t illägg t ill det ta samt  de slutgilt iga villkoren publiceras på Emit tentens
hemsida (www.ubs.com/keyinvest ), helt  i enlighet  med lagliga skyldigheter. Om du vill ha mer detaljerad informat ion – och i synnerhet  informat ion om st rukturen hos
och riskerna som är förenade med at t  investera i produkten – bör du läsa dessa dokument .
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