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
OTM Call and Digital Certificate linked to a Basket of Ordinary Shares
Produktbeteckningar
ISIN: DE000CZ443S2 | WKN: CZ443S
Priip-produktutvecklaren
Commerzbank AG (Issuer) / www.certificates.commerzbank.com / Call + 44 (0)20 76 53 7777 för mer
information.
Behörig myndighet för PriipFederala Finansiella Tillsynsmyndighet (BaFin), Tyskland
produktvecklaren
Datum och tidpunkt för
01 February 2018 12.00 London local time
produktionen
Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

1. Vad innebär produkten?
Typ

Den här produkten är ett värdepapper utfärdat i enlighet med Tysk lag. Produktens utforming styrs av Svensk lag.
Produkten är utformad för att ge avkastning i form av en kontant betalning vid inlösen av produkten. Beloppet av denna
Mål
betalningen kommer att bero på utvecklingen av de underliggande tillgångarna. Produkten har en fast löptid och den avslutas
(Begrepp som
förekommer i fetstil i på återbetalningsdagen. Om på slutliga värderingsdagen, korgens utveckling är under 100%, kommer produkten att
detta avsnitt beskrivs återbetala noll.
Vid Avslutande på återbetalningsdagen, kommer du att erhålla:
mer detaljerat i
tabellen nedan.)
1.
om korgens utveckling är lika med eller överstiger 100%, en kontantbetalning motsvarande (i) SEK 100,000
.

multiplicerat med (ii) det högre av (A)(x) deltagargraden multiplicerat med (y) korgens utveckling minus 1, och (B)
15%
2.
om korgens utveckling är under 100%, noll
Korgens utveckling för ett angivet datum motsvarar summan av utvecklingen av var och en underliggande tillgång dividerat med
antalet underliggande tillgångar. Utvecklingen för respektive underliggand tillgång på den slutliga värderingsdagen
motsvara (i) sin slutlig referenskurs dividerat med (ii) sin initial referenskurs
Alla absoluta mängder som visas i detta avsnitt uttrycks på en bas per certifikat.
Enligt produktvillkoren kommer vissa av de datumen som anges ovan och nedan att justeras om respektive datum inte är en
affärsdag eller en handelsdag (beroende på vad som är tillämpligt). Eventuella justeringar kan påverka din potentiella avkastning.
Sådana händelser beskrivs i produktvillkoren och relaterar huvudsakligen till de underliggande tillgångarna, produkten och
emittenten av produkten. Eventuell avkastningen (om någon) du erhåller vid ett sådant förtida inlösen är sannolikt en annan än
enligt de scenarier som beskrivs ovan och kan vara mindre än din ursprungliga investering.
Du har ingen rätt till vinstandel från någon av de underliggande tillgångarna och du har inte heller rätt till några ytterligare
rättigheter till följd av någon sådan underliggande tillgång (t.ex. rösträtt).
.

Underliggande
tillgångar

• ABB LTD-REG (Bloomberg: ABB SS
Equity);
• AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT
(Bloomberg: ALIV SS Equity);
• ASTRAZENECA PLC (Bloomberg:
AZN SS Equity);
• HENNES & MAURITZ AB-B SHS
(Bloomberg: HMB SS Equity)
• SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
(Bloomberg: SEBA SS Equity);
• SKANSKA AB-B SHS (Bloomberg:
SKAB SS Equity);
• SKF AB-B SHARES (Bloomberg:
SKFB SS Equity);
• SWEDBANK AB - A SHARES
(Bloomberg: SWEDA SS Equity)
Initiala referenspriset Referenspriset på den initiala
värderingsdagen

Underliggande
tillgångars valutor

• ABB SS: Swedish krona (SEK)
• ALIV SS: Swedish krona (SEK)
• AZN SS: Swedish krona (SEK)
• HMB SS: Swedish krona (SEK)
• SEBA SS: Swedish krona (SEK)
• SKAB SS: Swedish krona (SEK)
• SKFB SS: Swedish krona (SEK)
• SWEDA SS: Swedish krona (SEK)

Referenspris

Stängningskursen för en
underliggande tillgång enligt den
relevanta referenskällan

Produktens nominella SEK 100,000
belopp

Referenskälla

Emissionskurs

10,50% av produktens nominella
belopp (SEK 10,500)

Slutlig Referenskurs

• ABB SS: Nasdaq Stockholm AB
• ALIV SS: Nasdaq Stockholm AB
• AZN SS: Nasdaq Stockholm AB
• HMB SS: Nasdaq Stockholm AB
• SEBA SS: Nasdaq Stockholm AB
• SKAB SS: Nasdaq Stockholm AB
• SKFB SS: Nasdaq Stockholm AB
• SWEDA SS: Nasdaq Stockholm AB
Genomsnittet av referenspris på
värderingsdagarna

Produktens valuta

Svenska kronor (SEK)

Initiala
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Teckningsperiod

2 Februari 2018 till 9 Mars 2018

Värderingsdagen
Slutlig Värderingsdag 23 Mars 2021

Emissionsdag

5 April 2018

Återbetalningsdag

8 April 2021

Deltagargraden

Indikativt, 100%, fastställs på den
initiala värderingsdagen av
emittenten och kommer inte understiga
80.0%
Aktiemarknaden

Värderingsdagarna

23 September 2020, 23 Oktober 2020,
23 November 2020, 23 December
2020, 25 Januari 2021, 23 Februari
2021, 23 Mars 2021

Underlying market
.

Målgrupp

Produkten är avsedd för privata kunder som följer ett mål av allmän kapitalbildning/tillgångsoptimering och har en långtid
investeringshorizont. Denna produkt är till för kunder med omfattande kundskap och/eller erfarenhet med finansiella produkter.
Investeraren kan bära förluster up till den totala förlusten av kapitalet som investerades Och fäster ingen betydelse vid
kapitalskydd.

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

Lägre risk

Högre risk
Riskindikatorn utgår från att du innehar produkten i 3 år. Den faktiska risken kan variera
avsevärt om du löser in produkten i förtid och förtida inlösen kan innebära att du får mindre
avkastning.

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 ha klassificerad denna produkten på nivå 7 av 7, vilket är den högsta risk-klassificeringen. Denna riskklassificering innebär
att de potentiella förlusterna från framtida resultat värderas ligga på en väldigt hög nivå, och det är hög sannolikhet att dåliga
marknadsförhållanden kommer att ha hög påverkan på vår förmåga att betala dig.
Var uppmärksam på valutarisken: Om din kontovaluta skiljer sig från produktens valuta riskerar du att göra en förlust på grund
av valutaomvandlingen från produktens valuta till kontovalutan. Den slutliga avkastningen beror på växelkursen mellan de två
valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan. Denna produkt inkluderar inte något skydd mot framtida
marknadsutvecklingar vilket innebär att du kan förlora en del av eller hela din investering. Om vi inte har möjlighet att betala ut vad
vi är skyldiga, kan du förlora hela din investering.
Resultatscenarier

Investering: 100.000 SEK
1 år

2 år

3 år
(Rekommenderad
innehavstid)

What you might get
back after costs
Average return each year

SEK 8,744.14

SEK 4,004.62

SEK 0

-16.72%

-38.24%

-100%

Unfavourable scenario What you might get
back after costs
Average return each year

SEK 18,853.04

SEK 8,504.76

SEK 0

79.55%

-10.00%

-100%

Moderate scenario

What you might get
back after costs
Average return each year

SEK 40,457.32

SEK 36,684.16

SEK 33,454.95

285.31%

86.92%

43.86%

What you might get
back after costs
Average return each year

SEK 69,572.59

SEK 84,308.57

SEK 97,985.80

562.60%

183.36%

101.57%

Scenarier

Stress scenario

Favourable scenario

.

Tabellen ovan visar den avkastning du skulle kunna få tillbaka inom de närmsta 3 åren vid olika scenarier, under antagandet att
du investerar 100.000 SEK. 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 som är baserat på hur värdet av denna produkt historiskt har varierat. Det du erhåller kommer att variera
beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du innehar produkten. Stresscenariot 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.
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.

3. Vad händer om Commerzbank AG inte kan betala?
Du riskerar att emittenten kanske inte kan uppfylla sina åtaganden relaterade till produkten, till exempel i händelse av konkurs eller vid annat offentligt
beslut om avveckling. Detta kan väsentligt påverka värdet av produkten negativt och kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering.
Produkten är ingen deposition och omfattas därför inte av något insättningsskydd.

4. 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
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beaktas engångskostnader, löpande kostnader och bikostnader.
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 SEK. Siffrorna är estimat och kan komma att förändras i framtiden.
Kostnader över tid
Investering: 100.000 SEK
Scenarier

Totala kostnader

Vid inlösen efter 1 år

Vid inlösen efter 2 år

Vid inlösenvid slutet av den
rekommenderade
innehavsperioden

SEK 1,359.03159

SEK 1,232.28458

SEK 1,123.80970

1.3590%

1.0089%

0.7392%

Avkastningseffekt (AM) per
år
.

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.
Tabellen nedan visar:
Kostnadssammansättnin g
-

De årliga effekterna på avkastningen som du kan komma 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

0.7392%

Effekterna av kostnaderna
ingår redan i priset.

.

5. Hur länge bör jag inneha produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 3 år
Produkten syftar till att ge dig den avkastning som beskrivs i "1. Vad är den här produkten? " ovan. Detta gäller dock endast om produkten innehas till
återbetalningsdagen. Det rekommenderas därför att produkten innehas tills 8 April 2021(återetalningsdagen).
Produkten garanterar inte möjligheten att lämna investeringen på annat sätt än genom att sälja produkten antingen (1) på börsen (om produkten är
listad) eller (2) utanför börsen där ett erbjudande för en sådan produkt finns. Inga avgifter kommer att debiteras av emittenten för en sådan transaktion,
dock kan en transaktionsavgift debiteras av din mäklare om tillämpligt. Genom att sälja produkten före dess återbetalningsdag kan du få tillbaka mindre
än vad du skulle ha fått om du hade hållit produkten till återbetalningsdagen.
.

Börsnotering

Nasdaq Nordic Exchange Stockholm

Prisförfrågan

Andelar

Minsta omsättningsbara
1
andel
Vid instabila eller exceptionella marknadsförhållanden eller vid tekniska fel/störningar, kan köpet och/eller försäljningen av produkten tillfälligt hindras
och/eller suspenderas och köp eller försäljning kan i förekommande fall inte vara möjligt alls.
.

6. Hur kan jag klaga?
Klagomål som rör handlandet av rådgivaren eller säljaren av produkten kan lämnas direkt till den personen.
Klagomål som rör produkten eller handlandet av produktutvecklaren kan lämnas skriftligen till följande adress: Commerzbank AG, 30 Gresham St,
London EC2V 3PG, UK, via e-post till:EMCsalesldn@commerzbank.com eller på följande hemsida: www.certificates.commerzbank.com.

7. Övrig information
Eventuell ytterliggare dokumentation i samband med produkten och prospektet i synnerhet, eventuella tillägg till detta och de slutliga villkoren publiceras
på tillverkarens hemsida (pb.commerzbank.com), allt i enlighet med juridiska krav. För att få mer detaljerad information - i synnerhet detaljer om
strukturen och risker som är förknippade med en investering i produkten - bör du läsa dessa dokument. Dessa dokument finns även tillgängliga
kostnadsfria från Commerzbank AG, Commerzbank AG, CC - Equity Markets & Commodities, Derivatives Public Distribution, 30 Gresham St, London
EC2V 3PG, UK, i enlighet juridiska krav.
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