Faktablad
Syfte
Det t a fakt ablad ger dig basfakt a om denna invest eringsprodukt . Det är int e reklammat erial. Informat ionen krävs enligt lag för at t hjälpa dig at t först å produkt ens
egenskaper, risker, kost nader, möjliga vinst er och förlust er och för at t hjälpa dig at t jämföra den med andra produkt er.

Produkt
Express Certificate (endast kontantavveckling) kopplat till ELECTROLUX B, SSAB, Nordea Bank ABP , Teliasonera
Värdepapperskod:
Produkt ens t illverkare:
Behörig myndighet :
Produkt ionsdat um för KID:

ISIN: CH0439313104 / Valor: 43931310
UBS AG, London Branch ("Emittenten") (w w w .ubs.com) / Ring +46 8 453 7300 för mer informat ion.
Bundesanst alt für Finanzdienst leist ungsaufsicht , Tyskland
28.09.2018

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 oregist rerat och demat erialiserad kont oförd form ut färdad enligt svensk lag.

Mål
Produkt ens mål är at t förse dig med en speciﬁcerad rät t enligt fördeﬁnierade villkor. Produkt en har, förut sat t at t den int e löses in i fört id, en fast st älld livslängd och
förfaller på Förfallodagen.
Kupong(er)
Så länge som produkt en int e löst s in i fört id enligt vad som beskrivs nedan, kommer du at t få en bet alning om gällande Kupongbelopp i Inlösenvalut an på gällande
Kupongens Ut bet alningsdag(ar), däremot villkorat , av ut vecklingen för de Underliggande.
Om den ofﬁciella st ängningskursen på minst en Underliggande enligt vad som fast st älls av Priskällan på en Kupongobservat ionsdag underst iger gällande
Kupongst andardnivå, kommer du inte att få en betalning om gällande Kupongbelopp i relation till den Kupongobservationsdagen.
I händelse av at t den ofﬁciella st ängningskursen på alla Underliggande enligt vad som fast st älls av Priskällan på en Kupongobservat ionsdag är lika med eller överst iger
gällande Kupongst andardnivå, kommer du på gällande Kupongens Ut bet alningsdag at t få en bet alning om gällande Kupongbelopp i relat ion t ill Kupongobservat ionsdagen
och andra t idigare Kupongobservat ionsdagar för vilka det gällande Kupongbeloppet int e har bet alat s (”Cat ch-Up”).
Förtida Inlösen
I händelse av at t den officiella st ängningskursen för alla Underliggande enligt vad som fast st ällt s av Priskällan på gällande Observat ionsdag för Fört ida Inlösen är lika med
eller överst iger gällande Fört ida Inlösennivå (sådan händelse ut gör en "Förtida Inlösenhändelse"), kommer produkt en at t lösas in i fört id på gällande Fört ida Inlösendag
och du kommer at t få en bet alning om gällande Fört ida Inlösenbelopp. Du är däreft er int e berät t igad t ill yt t erligare bet alningar.
Inlösen på förfallodag
Under förut sät t ning at t produkt en int e har löst s in i fört id, finns följande möjlighet er t ill inlösen av produkt en:
(i) Om Avräkningskursen för alla Underliggande är lika med eller överst iger gällande Kick-In-Nivå, erhåller du på Förfallodagen det Nominella Beloppet .
(ii) Om Avräkningskursen för minst en Underliggande underst iger gällande Kick-In-Nivå, erhåller du, på Förfallodagen et t Inlösenbelopp i Inlösenvalut an som beror på
Avräkningskursen för den Underliggande med sämst ut veckling mellan relevant Fast st ällelsedag och Värderingsdag. Inlösenbeloppet är lika med (kommersiellt
avrundat ) Avräkningskursen för den Underliggande med sämst ut veckling, där så är t illämpligt konvert erad t ill Inlösenvalut an, mult iplicerat med Mult iplikat orn. Du
kommer at t göra en förlust om Inlösenbeloppet plus Kupongbeloppet (-en) underst iger anskaffningspriset för produkt en.
Det sker inga separat a bet alningar av upplupen ränt a (ackumulerad ränt a) vid köp av produkt en under dess livslängd. Upplupen ränt a avspeglas i produkt ens löpande
marknadspris (Dirt y Price).
Du har ingen äganderät t (såsom röst rät t , rät t at t erhålla ut delning eller annan dist ribut ion eller några andra rät t ighet er) avseende de Underliggande.
Underliggande

De Underliggande (var för sig en "Underliggande")
beskrivs i t abellen nedan under "Mer informat ion om
de Underliggande"

Priset på
Underliggande(i)

Den officiella st ängningskursen för den
Underliggande (i) enligt vad som fast st älls av gällande
Priskälla

Inlösenvaluta
Valuta för de
Underliggande

Svenska kronor (”SEK”)
enligt beskrivning i t abellen nedan under ”Mer
informat ion om de Underliggande”

Förfallodag

11.12.2023

Emissionskurs

10000 SEK

Nominellt Belopp

10000 SEK

Förtida
Inlösendag(ar)
Startkursen för den
Underliggande
Kupongens
Utbetalningsdag(ar)

12 bankdagar eft er en händelse som ut löser en
Fört ida Inlösenhändelse
Fast st älls på Fast st ällelsedagen
12 bankdagar eft er relevant Kupongobservat ionsdag

Observationsdag för Varje månad, på den 23:e kalenderdagen i månaden,
Förtida Inlösen
med st art den 25.11.2019.
Förtida
Inlösenbelopp

I relat ion t ill varje Observat ionsdag för Fört ida
Inlösen/t ill Inlösen på Förfallodagen: 10000 SEK

Avräkningskurs

Den officiella st ängningskursen för den Underliggande (i)
på Värderingsdagen enligt vad som fast st älls av
Priskällan.
Priskälla / Typ
Priskälla:
enligt beskrivning i t abellen nedan under ”Mer
informat ion om de Underliggande”
Typ av Priskälla:
Relevant Börs
Värderingsdag
23.11.2023
Emissionsdag/Betalningsdag 06.12.2018
(om Teckningsperioden förlängs eller förkort as kan
Emissionsdagen/Bet alningsdagen komma at t förändras i
enlighet därmed)
Fastställelsedag
23.11.2018
(om t eckningsperioden förlängs eller förkort as kan
Fast st ällelsedag komma at t förändras i enlighet
därmed)
Teckningsperiod
08.10.2018 - 09.11.2018 (Emit t ent en äger rät t at t
förlänga eller förkort a Teckningsperioden)
Kupongbelopp
Indikat ivt 100 SEK, men minst 80 SEK.
Kupongbeloppet fast st älls på Fast st ällelsedagen.
Multiplikator
enligt beskrivning i t abellen nedan under ”Mer
informat ion om de Underliggande”
Kupongobservationsdag(ar) Varje månad, på den 23:e kalenderdagen i månaden,
med st art den 27.12.2018.
Kupongnivå(er) för Förtida 70% i relat ion t ill alla Kupongobservat ionsdagar.
Inlösen i procent av gällande
St art kurs för den
Underliggande
Förtida Inlösennivå(er) i
90% i relat ion t ill alla Observat ionsdag för Fört ida
procent av gällande
Inlösen.
St art kursen för den
Underliggande
Avräkningstyp
endast kont ant avveckling
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Mer information om de Underliggande
i Underliggande(i)
Valuta

Priskälla

Lösenpris

Kick-In-nivå

Multiplikator

1 ELECTROLUX B (ISIN:
SE0000103814)

Svenska kronor
("SEK")

Nasdaq
St ockholm

100.00% av St art kurs för de
Underliggande

60.00% av St art kurs för de
Underliggande

beräknat enligt följande
formel:
Nominellt Belopp /
Lösenpris (i)

2 SSAB Corporat ion (ISIN:
SE0000171100)

Svenska kronor
("SEK")

Nasdaq
St ockholm

100.00% av St art kurs för de
Underliggande

60.00% av St art kurs för de
Underliggande

beräknat enligt följande
formel:
Nominellt Belopp /
Lösenpris (i)

3 Nordea Bank ABP (ISIN:
FI4000297767)

Svenska kronor
("SEK")

Nasdaq
St ockholm

100.00% av St art kurs för de
Underliggande

60.00% av St art kurs för de
Underliggande

beräknat enligt följande
formel:
Nominellt Belopp /
Lösenpris (i)

4 Teliasonera (ISIN:
SE0000667925)

Svenska kronor
("SEK")

Nasdaq
St ockholm

100.00% av St art kurs för de
Underliggande

60.00% av St art kurs för de
Underliggande

beräknat enligt följande
formel:
Nominellt Belopp /
Lösenpris (i)

Obs: Vart och et t av ovanst ående dat um är föremål för förändring i enlighet med krit erierna för behandling av andra dagar än bankdagar och/eller best ämmelser för
marknadsst örande händelser.
Innehållet (ut över formen) i, och i synnerhet dina rät t ighet er enligt , denna produkt regleras av t ysk lag.
Emit t ent en äger rät t at t avslut a produkt en med omedelbar verkan om en (ext raordinär) avslut ningsgrundande händelse har int räﬀat . Exempel på (ext raordinära)
avslut ningsgrundande händelser är et t upphörande av fast st ällandet /publiceringen av priset på de Underliggande, eller at t en lagändring sker. I sådana fall kan det
ut bet alda avslut sbeloppet komma at t bli bet ydligt lägre än produkt ens anskaffningspris.
Du bär risken för en fullst ändig förlust av din invest ering i produkt en. Du bär också risken at t produkt en avslut as vid en för dig ogynnsam t idpunkt , varvid du event uellt
kan åt erinvest era avslut sbeloppet endast t ill sämre villkor.

Målgrupp
Produkt en är avsedd för icke-professionella invest erare som har som mål at t allokera sina t illgångar generellt /opt imera t illgångsallokeringen och har en långsikt ig (mer än
5 år) invest eringshorisont . Den här produkt en är en produkt för kunder med avancerad kunskap och/eller erfarenhet av ﬁnansiella produkt er.
I risk- och
avkast ningsbedömningen finns produkt en i riskklass 6 på en skala från 1 (säkerhet sorient erad, mycket låg t ill låg avkast ning) t ill 7 (mycket hög risk, högst a avkast ning).

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

1

2

3

◄

5

6

7

►

Lägre risk

!

4

Högre risk
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.

Den sammanfat t ande riskindikat orn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med
andra produkt er. Den visar hur t roligt det är at t produkt en kommer at t sjunka i värde på grund av
marknadsut vecklingen eller på grund av at t vi int e kan bet ala dig.
Vi har klassificerat produkt en som 6 av 7, dvs. den näst högst a riskklassen.
Här bedöms de event uella förlust erna t ill följd av framt ida result at ligga på en hög nivå, och det är
mycket osannolikt at t dåliga marknadsförhållanden kommer at t påverka vår förmåga at t bet ala
dig.
Var medveten om valutarisker: Om dit t kont os valut aslag är et t annat än Inlösenvalut an, kan du
exponeras för risken at t lida förlust som et t result at av omvandlingen från Inlösenvalut an t ill
kont ovalut an. Denna risk beakt as int e i indikat orn ovan.
Denna produkt innehåller int e något skydd mot framt ida marknadsresult at . Du kan därför förlora
hela eller delar av din invest ering.
Om vi int e kan bet ala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din invest ering.

Resultatscenarier
Investering 10000 SEK
Scenarier
Stresscenario

Negativt scenario

Neutralt scenario

Positivt scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag
kostnader
Genomsnit t lig avkast ning per år
Vad du kan få tillbaka efter avdrag
kostnader
Genomsnit t lig avkast ning per år
Vad du kan få tillbaka efter avdrag
kostnader
Genomsnit t lig avkast ning per år
Vad du kan få tillbaka efter avdrag
kostnader
Genomsnit t lig avkast ning per år

1 år

3 år

för

779.72 SEK

253.69 SEK

11.12.2023
(Rekommenderad
innehavsperiod (löptid))
91.61 SEK

för

-92.2%
8021.94 SEK

-32.49%
5830.00 SEK

-19.76%
5106.76 SEK

för

-19.78%
10979.36 SEK

-13.9%
10910.00 SEK

-9.76%
10960.00 SEK

för

9.79%
11077.11 SEK

3.03%
11870.00 SEK

1.91%
13520.00 SEK

10.77%

6.23%

7.02%

Denna t abell visar hur mycket pengar du kan få t illbaka under kommande år fram t ill Förfallodagen enligt olika scenarier, förut sat t at t du invest erar 10 000 SEK.
Scenarierna visar möjligt result at för din invest ering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkt er.
De scenarier som visas är int e exakt a indikat orer ut an uppskat t ningar av framt ida result at som bygger på t idigare uppgier om hur värdet på denna invest ering varierar.
Vad du får beror på marknadsut vecklingen och på hur länge du behåller produkt en.
St resscenariet visar vad du kan få t illbaka under ext rema marknadsförhållanden och t ar int e hänsyn t ill en sit uat ion där vi int e kan göra ut bet alningar t ill dig.
I siﬀrorna ingår alla kost nader för själva produkt en, men event uellt int e alla kost nader som du bet alar t ill din rådgivare eller dist ribut ör. Siﬀrorna t ar int e hänsyn t ill din
personliga beskat t ningssit uat 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 t ent en event uellt int e kan fullfölja sina åt aganden för produkt en, t .ex. vid insolvens (bet alningsoförmåga/överskuldsät t ning) eller
föret agsrekonst rukt ion. I händelse av at t Emit t ent en hamnar i svårighet er kan en sådan rekonst rukt ion också inledas av behörig myndighet i samband med
insolvensförfarande. Härvidlag har den behöriga myndighet en långt gående ingripandemöjlighet er. Bland annat kan den minska invest erarnas rät t ighet er t ill noll, avslut a
produkt en eller omvandla den t ill akt ier i Emit t ent en samt upphäva invest erarnas rät t ighet er. Det är möjligt at t du förlorar hela dit t invest erade kapit al. Produkt en är
et t skuldinst rument och omfat t as som sådant int e av något insät t ningsgarant isyst em.
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4. Vilka är kostnaderna?
Den reducerade avkast ningen visar hur de t ot ala kost nader som du bet alar påverkar avkast ningen på invest eringen. De t ot ala kost naderna omfat t ar engångskost nader,
löpande kost nader och bikost nader.
De belopp som visas här är de ackumulerade kost naderna för produkt en i sig , över t re olika innehavst ider. Siﬀrorna baseras på at t du invest erar 10 000 SEK. Siﬀrorna är
uppskat t ningar och kan ändras i framt iden.

Kostnader över tid
Den person som säljer eller ger dig råd om produkt en kan t a ut andra kost nader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kost nader och visa hur de
sammanlagda kost naderna påverkar din invest ering över t iden.
Investering 10000 SEK
Scenario
Tot ala kost nader
Effekt på avkast ning per år

1 år
1161.00 SEK
14.29%

3 år
1161.00 SEK
4.73%

Om du löser in vid 11.12.2023 (Förfallodag)
1111.00 SEK
2.73%

Kostnadssammansättning
Nedanst ående t abell visar
– inverkan varje år av olika t yper av kost nader på den avkast ning du kan få på invest eringen i slut et av den rekommenderade innehavst iden,
– vad de olika kost nadskat egorierna bet yder.
Den här tabellen visar effekten på avkastningen per år
Engångskostnader
Teckningskostnader
Inlösenkostnader
Löpande kostnader
Portföljtransaktionskostnader
Övriga löpande kostnader
Bikostnader
Resultatbaserade avgifter
Särskild vinstandel (s.k. carried interest)

2.73%
-

Effekt en av kost naderna är redan inkluderad i priset .
Ej t illämpningsbart .
Ej t illämpningsbart .
Ej t illämpningsbart .
Ej t illämpningsbart .
Ej t illämpningsbart .

5. Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: till 11.12.2023 (Förfallodag)
Produkt ens mål är at t förse dig med rät t en som beskrivs under "1. Vad innebär produkt en?" ovan, under förut sät t ning at t produkt en innehas t ill Förfallodagen.
Det är int e möjligt at t t a ut pengar i fört id på annat sät t än at t sälja produkt en på den marknadsplat s där den list as, alt ernat ivt ut anför marknadsplat sen. Om du
skulle sälja produkt en innan den rekommenderade innehavst iden har löpt ut , kan beloppet du erhåller vara lägre - möjligt vis t ill och med i bet ydande grad - än det belopp
som du annars skulle ha erhållit .
Fondbörs
Lägsta handelsvolym

Nasdaq St ockholm
1 produkt (er)

Sista dag för börshandel
Prisförslag

23.11.2023
Andelskurs

Vid ovanliga marknadssit uat ioner, eller vid t ekniska fel/st örningar, kan köp och/eller försäljning av produkt en komma at t t illfälligt st oppas eller helt omöjliggöras.

6. Hur kan jag klaga?
Event uella klagomål på personen som ger rådgivning om, eller säljer, produkt en kan skickas direkt t ill den personen via gällande hemsida.
Event uella klagomål på produkt en eller på Emit t ent en av denna produkt s bet eende kan skickas skriligen (exempelvis via brev eller e-post ) t ill följande adress: UBS
Invest ment Bank, P.O. Box 1722, S-111 87 St ockholm, Sw eden, E-post : ol-nordic-sp@ubs.com.

7. Övrig relevant information
All annan dokument at ion om produkt en och i synnerhet försäljningsprospekt et , event uella t illägg t ill det t a samt de slut gilt iga villkoren publiceras på Emit t ent ens
hemsida (w w w .ubs.com/keyinvest ), helt i enlighet med lagliga skyldighet er. Om du vill ha mer det aljerad informat ion – och i synnerhet informat ion om st rukt uren hos
och riskerna som är förenade med at t invest era i produkt en – bör du läsa dessa dokument .

037b579-5777c6

