Faktablad
Syfte
Detta faktablad 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
Lock-in-andelsbevis kopplat till ett egenutvecklat index
Produktbeteckningar
ISIN: DE000CV8BUP7 | WKN: CV8BUP
PRIIP-produktutvecklare
Commerzbank AG (emmittent) / www.certificates.commerzbank.com / Ring + 44 (0)20 76 53 7777 för mer
information.
Behörig myndighet som reglerar Tysklands finansinspektion (BaFin), Tyskland
PRIIP-produktutvecklaren
Datum och tid för produktion
8 mars 2018 kl. 17.12 London lokal tid
Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

1. Vad innebär produkten?
Typ

Produkten är ett värdepapper som regleras av och utfärdas i enlighet med tysk lagstiftning. Produktens utformning regleras av svensk
lagstiftning.

Mål
Produkten är utformad för att ge avkastning i form av en kontantbetalning på förfallodagen. Betalningens belopp beror på utvecklingen
(Begrepp som av underliggande tillgången. Produkten har en fast löptid och avvecklas på förfallodagen. Om den underliggande tillgången vid
förekommer i slutet av löptiden har fallit under dess ursprungliga referensnivå, kan produkten ge en avkastning som är lägre än produktens
fetstil i detta nominella belopp eller kanske t.o.m. noll.
avsnitt beskrivs När produkten avvecklas på förfallodagen, får du en kontantbetalning med direkt koppling till utvecklingen av den underliggande
mer detaljerat i tillgången. Detta belopp är lika med (i) 100 000 SEK multiplicerat med (ii) deltagandegraden och (iii) det högre av (A) lock-in-värdet
tabellen/tabell- och (B) (I) den fastställda referensnivån delat med (II) den ursprungliga referensnivån minus (III) 1.
erna nedan.) Indexet VAL GAM STAR CREDIT OPP ER utgör inte ett erkänt finansindex utan är istället ett anpassat index som enbart har satts
samman och beräknats i syfte att tjäna som underliggande tillgång för de finansinstrument som Commerzbank AG utfärdar. Indexet
representerar en daglig jämförelse av resultaten för en värdepappersfond och ett penningmarknadsinstrument, multiplicerat med pfaktorn. Denna p-faktor fastställs dagligen med hjälp av en ren regelbaserad metodologi. Denna p-faktor kommer bero på den
uppnådda volatiliteten hos värdepappersfonden (som bestäms och beräknas av indexkalkyleringsagenten) och målnivån för
volatiliteten. När värdepappersfondens uppnådda volatilitet är lägre än målnivån för volatiliteten, är p-faktorn 100 % eller mer
(högst 200 %) och när den uppnådda volatiliteten är högre än målnivån för volatiliteten faller p-faktorn under 100 %. P-faktorn kan
därför variera mellan 0 % and 200 %.
Det finns ingen försäkran om hur den underliggande tillgången faktiskt kommer att utvecklas. Om tillämpligt, kan vissa kostnader även
komma att dras av från nivån på den underliggande tillgången, vilket beskrivs med en indexjusteringsfaktor och
ombalanseringsjustering.
För ytterligare information om hur den underliggande tillgången fastställs, se indexreglerna (under "Övrig relevant information"
nedan). Indexreglerna ger vissa befogenheter till indexsponsorn och indexkalkyleringsagenten för den underliggande tillgången
inklusive bestämmanderätt över justeringar av villkor eller att häva den underliggande tillgången. Det kan påverka produkten eller den
eventuella avkastning du får.
Alla absoluta belopp som anges i detta avsnitt uttrycks per certifikat.
Enligt produktvillkoren kommer vissa av datumen nedan att justeras om respektive datum inte infaller på en bankdag eller en
handelsdag (utifrån vad som är tillämpligt). Sådana justeringar kan påverka den eventuella avkastning du får.
Produktvillkoren anger också att om vissa exceptionella händelser inträffar kan (1) justeringar av produkten göras och/eller (2)
emittenten avveckla produkten i förtid. Sådana händelser fastställs i produktvillkoren och rör huvudsakligen den underliggande
tillgången, produkten och emittenten. Den eventuella avkastningen du får vid en tidig avveckling skiljer sig sannolikt från de scenarier
som beskrivs ovan och kan understiga det belopp du investerat.
.

Underliggande tillgång

VAL GAM STAR CREDIT OPP ER
Index (Bloomberg: CBKI1762 Index)
Underliggande marknad Aktiemarknad

Ursprunglig
referensnivå
Deltagandegrad

Produktens exponerade 10 000 SEK
belopp

Referensnivå

Emissionskurs

10 000 SEK

Fastställd referensnivå

Produktens valuta

Svenska kronor (SEK)

Ursprunglig
värderingsdag

4 maj 2018

Underliggande valuta

Euro (EUR)

Sista värderingsdag

4 maj 2023

Emissionsdatum

17 maj 2018

Förfallodag/löptid

19 maj 2023

Referenskälla

Commerzbank AG

Lock-resultat

(i) Referensnivån på det relevanta
lookback-datumet delat med (ii) den
ursprungliga referensnivån minus
(iii) 1
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100
Indikativt 100 %. Deltagandegraden
fastställs av oss på första
värderingsdagen och kommer inte att
understiga 80 %
Stängningsnivån på den
underliggande tillgången enligt
referenskällan
Referensnivån på den sista
värderingsdagen
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Lock-in-värdet

Det högsta uppnådda lock-resultatet
av alla lookback-dagar, avrundat
nedåt till närmsta 5 %-heltal

Lookback-datum

Varje indexberäkningsdag från och
med den första värderingsdagen till
(men inte med) den sista
värderingsdagen

Teckningsperiod

12 mars 2018–20 april 2018

P-faktor

Deltagandegraden av
värdepappersfonden i den
underliggande tillgången

Värdepappersfond

Penningmarknadsinstrument

3-månaders EURIBOR (Bloomberg:
EUR003M Index)

Målnivå för volatilitet

GAM Star PLC Credit Opportunities
EUR ACC (Bloomberg: GAMSCOE ID
Equity)
2,5 %

Startdag för index

4 maj 2018

Indexkalkyleringsagent

Commerzbank AG

Ursprunglig indexnivå

Indexsponsor

Commerzbank AG

Värdepappersfondens
valuta

100; en indexpunkt motsvarar 1,00
EUR.
Euro (EUR)

.

Avsedd
investerare

Produkten är avsedd för privatkunder vars mål är övergripande kapitalbildning/tillgångsoptimering och som har en långsiktig
investeringshorisont. Produkten passar kunder som har avancerade kunskaper och/eller erfarenhet av finansiella produkter.
Investeraren kan klara förluster upp till en total förlust av hela det investerade kapitalet och lägger ingen vikt vid kapitalskydd.

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

Lägre risk

Högre risk
Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten fram till förfallodagen. Den faktiska risken kan variera
avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt
det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat produkten som 7 av 7, dvs. den högsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat
ligga på en mycket hög nivå och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala
dig.
Var uppmärksam på valutarisken: Om ditt konto har en annan valuta än produktens valuta kan du riskera förluster till följd av
valutaväxlingen mellan produktvalutan och kontovalutan. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. 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: 10 000 SEK
Scenarier
Stresscenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnader
Genomsnittlig avkastning per år

Negativt
scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnader*
Genomsnittlig avkastning per år

Neutralt
scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnader**
Genomsnittlig avkastning per år

Positivt
scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnader***
Genomsnittlig avkastning per år

1 år

3 år

5 år (rekommenderad
innehavsperiod)

SEK 2,508.59

SEK 1,608.00

SEK -

-74.91%

-45.53%

-100.00%

SEK 75,699.85

SEK 70,998.58

SEK 62,824.96

657.00%

91.86%

40.30%

SEK 78,026.47

SEK 79,365.07

SEK 77,332.34

680.26%

99.09%

45.77%

SEK 79,826.41

SEK 86,360.08

SEK 93,440.32

698.26%

104.76%

50.95%

.

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under kommande 5 år enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar 10 000
SEK. Scenarierna visar hur dininvestering skulle kunna utvecklas. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. De scenarier
som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna
investering varierar. Vad du får beror på marknadsutvecklingen och på 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 betaladig.
Denna produkt kan inte lätt lösas in. Detta innebär att det är svårt att uppskatta hur mycket du skulle få tillbaka om du löser in den före
förfallodagen. Antingen kommer du inte kunna lösa in i förtid överhuvudtaget eller så kan du behöva betala höga avgifter eller få en stor
förlust om du gör det.
I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

3. Vad händer om Commerzbank AG inte kan göra några utbetalningar?
Du riskerar att emittenten inte kan fullfölja sina åtaganden rörande produkten, exempelvis vid konkurs eller offentligt beslut om resolutionsåtgärder.
Detta kan ha en väsentlig negativ effekt på produktens värde och kan leda till att du förlorar en del av eller hela investeringen i produkten. Produkten är
inte en insättning och täcks därmed inte av någon typ av insättningsgaranti.
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DocID: 4f4b13af-6c50-461e-a1e3-12773d0227b8

4. Vilka är kostnaderna?
Avkastningsminskningen (AM) visar hur de totala kostnaderna som du betalar kommer att påverka den avkastning du kan få på investeringen. De totala
kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader.
De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över tre olika innehavstider. Siffrorna förutsätter att du investerar 100 000
SEK. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.
Kostnader
Investering: 10 000 SEK
över tid
Om du löser in 19 maj 2023
Scenarier
Om du löser in efter 1 år
Om du löser in efter 3 år
(förfallodagen)
Totala kostnader
SEK 59,102.65
SEK 60,116.60
SEK 58,576.87
Effekt på avkastning (AM) per
591.03%
41.05%
15.96%
år
Personen som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra avgifter. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om
dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.
.

Kostnadssammansättning

Nedanstående visar:
-

Inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade
innehavstiden.

-

Vad de olika kostnadskategorierna betyder.

.

Den här tabellen visar effekten på avkastningen per år.
Engångskostnader
Teckningskostnader

15.96%

Effekten av kostnaderna som
redan ingår i priset.

.

5. Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 5 år
Produkten är avsedd att ge dig den avkastning som beskrivs under ”1. Vad innebär produkten?” ovan. Men det gäller endast om produkten innehas
fram till förfallodagen. Det rekommenderas därför att du behåller produkten till den 19 maj 2023 (förfallodagen).
Med denna produkt finns ingen garanti till möjlighet att avveckla investeringen annat än genom att sälja produkten antingen (1) via börsen (om
produkten är börsnoterad) eller (2) utanför börsen om det finns ett erbjudande för en sådan produkt. Emittenten tar inte ut några avgifter eller
påföljdskostnader för en sådan transaktion, men om tillämpligt kan mäklaren eventuellt ta ut en transaktionsavgift. Om du säljer produkten före
förfallodagen kan du få tillbaka ett mindre belopp jämfört med beloppet du skulle ha fått om du hade behållit produkten fram till förfallodagen.
.

Börsnotering

NDX MTF Sweden

Minsta handelsenhet

1 enhet

Prisförfrågan

Enheter

.

Vid volatila eller ovanliga marknadsförhållanden, eller vid tekniska fel/störningar, kan det hända att köp och/eller försäljning av produkten hindras
tillfälligt och/eller skjuts upp eller kanske inte alls är genomförbara.

6. Hur kan jag klaga?
Eventuella klagomål som rör uppförandet hos en person som ger råd om eller säljer produkten kan lämnas direkt till en sådan person.
Eventuella klagomål beträffande produkten eller produktutvecklaren kan göras skriftligt till följande adress: Commerzbank AG, CC - Equity Markets &
Commodities, Derivatives Public Distribution, Mainzer Landstrasse 153, 60327 Frankfurt am Main, Tyskland, via e-post till:
service@zertifikate.commerzbank.com eller på denna webbplats: https://pb.commerzbank.com.

7. Övrig relevant information
Eventuell ytterligare dokumentation rörande produkten, särskilt dokumentation rörande emissionsplanen, tillägg till denna samt produktvillkoren, är
tillgänglig kostnadsfritt från Commerzbank AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, CC - Equity Markets & Commodities / Derivatives Public Distribution,
30 Gresham St, London EC2V 3PG, UK.
Produkten är inte på något vis sponsrad, såld eller marknadsförd av någon relevant aktiemarknad, relevant index, relaterad börs eller indexsponsor.
Ytterligare information rörande index kan fås via indexadministratören. En komplett beskrivning av indexet finns på följande webbsida:
https://emcideas.commerzbank.com/retail.
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