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  Faktablad  

Syfte 
Detta dokument ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att 
hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster samt för att hjälpa dig att jämföra den med andra 
produkter. 

Produkt 

 
Produktnamn 5-Årig Quanto Autocallable Barrier Phoenix Certificate länkad till Fortum OYJ, Osram Licht AG, Vestas Wind System A/S 

och Alfa Laval AB 
Produktbeteckning ISIN: SE0011090851 
Produkttillverkare Goldman Sachs International (besök http://www.gspriips.eu eller ring +442070510129 för mer information) 
Behörig myndighet för PRIIP-
utvecklaren vad gäller faktabladet 

Auktoriserad av Prudential Regulation Authority i Storbritannien och reglerad av Financial Conduct Authority i 
Storbritannien och Prudential Regulation Authority, Storbritannien 

Datum för detta dokument 11 april 2018 17:55 Frankfurt am Main lokal tid 
 

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

Vad innebär produkten? 
Typ Produkten är ett certifikat som utfärdats i enlighet med engelsk lag. Produkten är ett räntepapper, men din ränta är inte garanterad. 

Produkttillverkarens betalningsförpliktelser är inte garanterade av någon. 

Mål Produkten betalar ut en räntekurs som är länkad till utveckling av de underliggande tillgångarna (som definieras nedan). Vad du 
erhåller vid slutet av löptiden är inte säkerställt och kommer att bero på utvecklingen av stamaktierna av Fortum OYJ (ISIN: 
FI0009007132), Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000), Vestas Wind System A/S (ISIN: DK0010268606) och Alfa Laval AB (ISIN: 
SE0000695876), noterad på OMX-Helsingfors, XETRA, Nasdaq Köpenhamn respektive Nasdaq Stockholm (de underliggande 
tillgångarna). Produkten kommer att avslutas senast den 22 juni 2023. Dock kan produkten komma att avslutas tidigare beroende 
på utvecklingen av de underliggande tillgångarna. Varje certifikat har ett nominellt värde på SEK 10.000. Emissionskursen är 
100,00% av det nominella värdet. Produkten kommer att börsnoteras på Nasdaq Stockholm AB. 
Ränta: Om slutkursen av varje underliggande tillgång på ett ränteobservationsdatum är på eller över sin räntebarriär och slutkursen 
för minst en underliggande tillgång ligger under dess autocall-barriär får du ränta på SEK 700,00** på motsvarande 
räntebetalningsdatum för varje certifikat som du innehar.  

Ränta 
observationsdatum 

Ränta-
utbetalningsd

atum 

Räntebarriär Ränteutbetalning 

  Fortum OYJ Osram Licht 
AG 

Vestas Wind 
System A/S 

Alfa Laval AB  

11 juni 2019 26 juni 2019 60,00%* 60,00%* 60,00%* 60,00%* SEK 700,00** 
8 juni 2020 23 juni 2020 60,00%* 60,00%* 60,00%* 60,00%* SEK 700,00** 
8 juni 2021 22 juni 2021 60,00%* 60,00%* 60,00%* 60,00%* SEK 700,00** 
8 juni 2022 22 juni 2022 60,00%* 60,00%* 60,00%* 60,00%* SEK 700,00** 
8 juni 2023 22 juni 2023 60,00%* 60,00%* 60,00%* 60,00%* SEK 700,00** 

* av det initiala referenspriset av den relevanta underliggande tillgången.  
**Detta är ett indikativt värde. Det verkliga värdet kan vara högre eller lägre, med ett minimum av SEK 550,00. Det verkliga värdet bestäms 
av oss den 8 juni 2018, med hänsyn tagen till marknadsvillkoren vid detta datum. Detta dokument kommer att uppdateras med det faktiska 
värdet vid den tidpunkten.  
Kännetecken vid autocall: Om slutkursen av varje underliggande tillgång vid något observationsdatum för autocall är på eller över sin 
autocall barriär, kommer produkten att avslutas på motsvarande betalningsdatum för autocall. I detta fall får du endast autocall-betalningen 
som visas nedan på eller runt datumet för varje certifikat som du innehar.  

Observationsdatum för 
Autocall 

Utbetalnings-
datum för 
Autocall  

Barriär för Autocall Autocallbetalning  

  Fortum OYJ Osram Licht 
AG 

Vestas Wind 
System A/S 

Alfa Laval AB  

11 juni 2019 26 juni 2019 90,00%* 90,00%* 90,00%* 90,00%* SEK (10.000,00 + 
1.200*** X 1) 

8 juni 2020 23 juni 2020 90,00%* 90,00%* 90,00%* 90,00%* SEK (10.000,00 + 
1.200*** X 2) 

8 juni 2021 22 juni 2021 90,00%* 90,00%* 90,00%* 90,00%* SEK (10.000,00 + 
1.200*** X 3) 

8 juni 2022 22 juni 2022 90,00%* 90,00%* 90,00%* 90,00%* SEK (10.000,00 + 
1.200*** X 4) 

8 juni 2023 22 juni 2023 90,00%* 90,00%* 90,00%* 90,00%* SEK (10.000,00 + 
1.200*** X 5) 

* av det inledande referenspriset för den relevanta underliggande tillgången.  
***Detta är ett indikativt värde. Det verkliga värdet kan vara högre eller lägre, med ett minimum av SEK 900,00. Det verkliga värdet bestäms 
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av oss den 8 juni 2018, med hänsyn tagen till marknadsvillkoren vid sådant datum. Detta dokument uppdateras med det verkliga värdet vid 
den tiden.   
Återbetalning på förfallodagen: 
Detta avsnitt gäller endast om inget autocall inträffar på det sätt som beskrivits ovan. 
Den 22 juni 2023 kommer du, för varje certifikat som du innehar: 
1. Om slutpriset av den underliggande tillgången med lägst prestation (jämfört med sitt inledande referenspris på) den 8 juni 2023 är 

minst lika med 60,00% av sitt inledande referenspris, att erhålla SEK 10.000,00; eller 
2. I annat fall, att erhålla SEK 10.000,00 multiplicerat med (i) slutkursen för den underliggande tillgången med den lägsta utvecklingen 

(jämfört med sitt inledande referenspris) den 8 juni 2023 dividerat med (ii) det inledande referenspriset för sådan underliggande 
tillgång.   

Initiala referenspriser visas nedan. 
Underliggande tillgång Ursprungligt referenspris 

Fortum OYJ TBD 
Osram Licht AG TBD 

Vestas Wind System A/S TBD 
Alfa Laval AB TBD 

Det inledande referenspriset av en underliggande tillgång är slutkursen av sådan underliggande tillgång den 8 juni 2018. 
Produktvillkoren föreskriver att vissa exceptionella händelser kan resultera i att (1) justering på produkten görs och/eller att (2) 
produkttillverkaren får säga upp produkten tidigt. Dessa händelser anges i produktvillkoren och avser huvudsakligen händelser som 
påverkar, de underliggande tillgångarna, produkten och produkttillverkare. Återbetalningen (om någon) du erhåller vid en sådan 
förtida uppsägning kommer sannolikt att skilja sig från beloppen angivna i de ovan beskrivna scenarierna och kan vara väsentligt 
mindre än beloppet du investerade. 

 
Målgrupp Produkten är avsedd att erbjudas till icke-professionella investerare som uppfyller nedan kriterier.  

1. Har möjlighet att fatta ett välgrundat investeringsbeslut eftersom de har en tillräcklig kunskap och förståelse för 
produkten och dess specifika risker och fördelar, erfarenhet av att investera i och/eller innehar ett antal liknande 
produkter som ger liknande marknadsexponering;  

 

2. önskar intäkter, förväntar sig att den underliggande tillgången utvecklas på ett sätt som ger en god avkastning, har en 
investeringshorisont i form av den rekommenderade innehavsperioden som anges nedan och har förståelse för att 
produkten kan komma att avslutas tidigare; 

 

3. godtar risken att emittenten inte kan betala eller fullgöra sina förpliktelser enligt produkten och kan klara en fullständig 
förlust av sin investering; 

 

4. är villiga att acceptera produktens risknivå som visas i den sammanfattande riskindikatorn nedan, för att uppnå möjlig 
avkastning; och 

 

5. använder sig av professionell rådgivning.  
 

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

 

 
 
Lägre risk Högre risk 

 

Riskindikatorn förutsätter att du innehar produkten i 5 år. Det kan hända att du får svårigheter att sälja 
produkten eller att du kan komma att behöva sälja till ett pris som har en väsentlig inverkan på hur 
mycket du får tillbaka.   

Den sammanfattande riskindikatorn ger vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur 
troligt det är att produkten kan komma att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala 
dig. 
Vi har klassificerat denna produkt på nivå 6 utav 7, vilket är den näst högsta riskklassen. Denna riskklassificering tar hänsyn till två 
faktorer: (1) marknadsrisken - att de eventuella förlusterna av framtida resultat är klassificerade på en hög nivå; och (2) kreditrisken 
– att det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden påverkar vår förmåga att betala dig.  
Denna produkt är inte skyddad mot framtida marknadsutvecklingar vilket kan medföra betydande förluster. Om vi inte kan betala det vi är 
skyldiga, kan det innebära betydande förluster för dig. 

Resultatscenarier 
 

Investering: SEK 100,000 
Scenarier 1 år 3 år 5 år 

(Rekommenderad 
innehavstid) 

Stress scenario Vad du kan få tillbaka efter kostnadsavdrag SEK 21,418.57 SEK 9.649,24 SEK 7.597,06 

 Genomsnittlig avkastning per år  -78,60% -54,12% -40,33% 

Negativt scenario Vad du kan få tillbaka efter kostnadsavdrag  SEK 35.688,71 SEK 20.493,26 SEK 19.157,84 

 Genomsnittlig avkastning per år -64,34% -41,04% -28,18% 

Neutralt scenario Vad du kan få tillbaka efter kostnadsavdrag SEK 111.998,84 SEK 112.000,00 SEK 112.000,00 

 Genomsnittlig avkastning per år  12,01% 3,85% 2,30% 

Positivt scenario Vad du kan få tillbaka efter kostnadsavdrag  SEK 111.998,84 SEK 131.000,00 SEK 150.000,00 

 Genomsnittlig avkastning per år  12,01% 9,42% 8,46% 

1 2 3 4 5 6 7
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Denna tabell visar den avkastning du kan få tillbaka inom de närmsta 5 åren vid olika scenarier, under antagandet att du investerar 
SEK 100.000,00. Scenarierna som visas illustrerar hur din investering kan komma att utvecklas. Du kan jämföra dem med scenarier 
för andra produkter. De scenarier som presenteras är inga exakta indikatorer utan estimat av framtida värdeutveckling. Det du 
erhåller kommer att variera beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du innehar produkten. Stress scenariot visar vad 
du kan komma att få tillbaka vid extrema marknadsförhållanden och det scenariot tar inte hänsyn till situationer där vi inte kan 
betala dig. Vidare bör du notera att resultaten som anges vid de neutrala innehavsperioderna inte reflekterar estimat av framtida 
produktvärden. Du borde därför inte basera dina investeringsbeslut på de resultat som visas för dessa delårsperioder. 
Siffrorna i tabellen inkluderar samtliga kostnader för själva produkten, dock inkluderas i vissa fall inte alla kostnader som du betalar 
till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din privata skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får 
tillbaka. 

Vad händer om Goldman Sachs International inte kan betala? 
 

Produkten omfattas inte av ett investerarskydd eller något garantisystem. Detta innebär att om vi blir insolvent kan du drabbas av en total förlust av din 
investering. 

Vilka är kostnaderna?  

Avkastningsminskningen (AM) visar vilken effekt dina totala kostnader kommer att ha på den avkastning du kan komma att få. I de totala kostnaderna 
beaktas engångskostnader, löpande kostnader och övriga kostnader. 
De belopp som visas nedan är de sammanlagda kostnaderna för produkten, under tre olika innehavsperioder. De inkluderar möjliga påföljdskostnader 
vid utträde. Siffrorna förutsätter att du investerar 100.000,00 SEK. Siffrorna är estimat och kan komma att förändras i framtiden. 
Kostnad över tid Den som säljer eller ger råd om denna produkt kan komma att debitera andra kostnader. Om så är fallet kommer denne att 

informera dig om dessa kostnader och visa hur din investering påverkas av alla kostnader över tid.  
Investering: SEK 100,000.00  
Scenarier Vid inlösen efter 1 år Vid inlösen efter 3 år Vid inlösen vid slutet av den 

rekommenderade 
innehavsperioden 

Totala kostnader SEK 21.680,47 SEK 21.680,69 SEK 21.680,69 

Avkastningseffekt (AM) per år 21,70% 6,41% 3,77% 

Kostnaderna som visas i tabellen ovan representerar hur mycket de förväntade kostnaderna för produkten kan påverka din 
avkastning förutsatt att produkten utvecklas enligt det neutrala utvecklingsscenariot. Bortsett från effekten på din avkastning i det 
scenariot, estimeras engångskostnader vid köp och engångskostnader vid sälj som en procentsats av det nominella värdet, att vara 
19,05% om du löser in efter år 1, 20,65% om du löser in efter 3 år och 16,59% om du löser in efter den rekommenderade 
innehavsperioden.  

Kostnadssamman
- sättning 

Tabellen nedan visar: 
- De årliga effekterna på avkastning som du kommer att få i slutet av den rekommenderade innehavstiden vid de olika 

kostnadstyperna.  
- Innebörden av de olika kostnadskategorierna. 
Denna tabell visar den årliga avkastningseffekten 
Engångskostnader Teckningskostnader 3,77% Effekterna av kostnaderna ingår redan i priset. 

Detta inkluderar kostnaderna för distribution av 
din produkt. 

 Inlösenkostnader 0.00% Ej tillämplig 

Kostnaderna i tabellen ovan representerar en uppdelning av avkastningsminskningen, som visars i tabellen för kostnader över tid, 
vid slutet av den rekommenderade innehavsperioden. Uppdelningen av avkastningsminskningen estimeras vara följande: 
engångskostnad: 16,59% och inlösenkostnader: 0.00%. 

Hur länge bör jag inneha produkten och kan jag ta ut pengar i förtid? 
 

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år 
Den rekommenderade innehavsperioden för produkten är 5 år då produkten är utformad för att innehas till förfallodagen; dock kan produkten avslutas 
tidigare på grund av ett autocall eller en exceptionell händelse. Du har ingen avtalsenlig rätt att säga upp produkten före återbetalningsdagen. 
Produkttillverkaren är inte skyldig att skapa en andrahandsmarknad för produkten, men kan välja att återköpa produkten i förtid efter en enskild 
bedömning. Under sådana omständigheter kommer det angivna priset att återspegla en köp- och säljkurs samt eventuella kostnader i samband med att 
avveckla tillverkarens arrangemang för hedging i samband med produkten. 

Hur kan jag klaga? 

Klagomål som rör personen som ger rådgivning eller säljer produkten (till exempel din förmedlare) kan lämnas direkt till den personen. Klagomål som 
rör produkten och/eller produkttillverkaren kan lämnas enligt de anvisningar som anges på http://www.gspriips.eu. Klagomål kan också lämnas in 
skriftligen till Goldman Sachs International, PRIIP KID - Compliance Securities, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London, EC4A 2BB, United 
Kingdom eller skickas via e-post till gs-eq-priip-kid-compliance@gs.com. 

Övrig information 

Eventuell ytterligare information kring produkten, den utfärdande programdokumentationen i synnerhet, eventuella tillägg därtill och produktvillkoren 
finns tillgängliga kostnadsfritt hos produkttillverkaren och kan erhållas på förfrågan. Är produkten utfärdad enligt EU-prospektdirektivet (Direktiv 
2003/71/EC, i dess ändrade lydelse) kommer sådan information också att finnas tillgänglig på http://www.gspriips.eu. 
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