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: Unlimited Index Certificate (BULL) relaterade till BULL GULD X3 C 2 index
ISIN: DE000CD259U4 / Börskod: BULL GULD X3 C 2
Produktutvecklaren: COMMERZBANK Aktiengesellschaft (Emittent) / www.warrants.commerzbank.com / ring +46 (0)200 272 272 för mer information
Behörig myndighet: tyska finansinspektionen (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), Tyskland
Faktabladets produktionsdatum: 20 februari 2019, 05:56:09
Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?
Typ
Den här produkten är en bearer bond som regleras av och tolkas i enlighet med tysk lag. Upprättandet av produkten regleras av lagarna i Sverige.
Mål
Produktens syfte är att ge dig en specificerad rätt enligt fördefinierade villkor. Produkten har inte en bestämd löptid. Förutom att sälja produkten genom
börsen där produkten är noterad eller utanför börsen har du rätt att lösa produkten på ett Inlösendatum. Emittenten har rätt att ordinärt säga upp produkten
på en Uppsägningsdag.
Efter giltigt påkallad för inlösen eller uppsägning, erhåller du Inlösenbeloppet på Avvecklingsdatumet som skall vara lika med (i) Referenskursen för den
Underliggande Tillgången på Värderingsdagen multiplicerat med (ii) Multiplikatorn, varefter resultatet kommer att konverteras till Emissionsvalutan.
Omräkningen till Emitteringsvalutan ska ske till omräkningskursen.
Vid beräkningar, en indexpunkt ska vara lika med USD 1,00.
Underliggande Tillgång
BULL GULD X3 C 2 index är ett index relaterat till Gold Futures (Terminskontrakt) som handlas på New York Commodity Exchange (COMEX). Indexet
syftar till att spegla den dagliga procentuella kursrörelsen för Terminskontraktet med användning av en faktor av 3 och består av en hävstångskomponent
och en räntekomponent.
Hävstångskomponenten återspeglar det 3-faldiga köpet av Terminskontraktet (lång position) i indexet. Beräkningen baseras på den dagliga kursrörelsen
mellan två förbestämda tidpunkter (Referensnivå). Referensnivån som observerats vid en viss tidpunkt kommer att ligga till grund för den procentuella
kursrörelsen för den efterföljande observationen. Det innebär att en ökning av Terminskontraktkursen jämfört med Referensnivån på den tidigare
indexberäkningsdagen kommer att resultera i en 3-faldig ökning uttryckt i procent i hävstångskomponenten på en daglig basis och vice versa. Denna
hävstångseffekt kommer att ha en oproportionerligt hög effekt på indexet, både när det gäller såväl positiva som negativa rörelser i Terminskontrakt.
Vid ovanliga marknadssituationer med en särskilt väsentlig minskning av Terminskontraktet, inkluderas en justeringsbarriär i indexberäkningen för att
undvika ett eventuellt negativt värde på indexet. Justeringsbarriären är 32,00% under den senaste Referensnivån. När denna barriär utlöses kommer en
intradagindexjustering att göras. Emellertid kan mekanismen inte förhindra en nästan total förlust.
Räntekomponenten härrör från investeringen i ett penningmarknadsinstrument till en endagsränta, minskat med en årlig ränta (ICS-ränta) som speglar
de hypotetiska kostnaderna för att replikera indexets avkastning och minskat med indexavgifterna. Om på någon dag, kostnaderna (ICS-ränta),
plus indexavgifterna, överstiger ränteintäkterna baserad på endagsräntan för den dagen, orsakas förluster istället för ränteintäkter. I så fall skulle
räntekomponenten bli negativ och skulle minska indexets värde den dagen.
På grund av det faktum att beräkningen av indexet beror på förändringen mellan två Referensnivåer, rör sig generellt inte Terminskontraktet och indexet
exakt synkront över en period längre än en dag. Sannolikheten att de kommer att följa väsentligt olika banor ökar med varje dag som går. I synnerhet,
dagliga upp-och nedgångar av Terminskontraktet kan inom några dagar leda till helt olika kursrörelser mellan indexet och Terminskontraktet. På grund
av den 3-faldiga hävstångseffekten av indexet, kursförluster på Terminskontraktet kan väsentligt öka indexnivåförluster och därigenom kursförluster på
produkten. Om det sker en avsevärd minskning av Terminskontraktkursen, kommer värdet på indexet att falla till en mycket låg nivå. Trots det kommer alla
efterföljande ökningar av Terminskontraktkursen leda till motsvarande procentuella ökningar av indexnivån. Emellertid utgångsnivån för en återhämtning
av indexnivån skulle då vara mycket låg, vilket innebär att väsentliga ökningar av Terminskontraktkursen enbart kommer att ha en mindre effekt för
indexets återhämtning.
Indexet kommer fortlöpande uppdateras av indexberäkningsagenten under Terminskontraktets handelstider på börsen; det innebär att värdet på indexet
kommer att omräknas vid varje förändring av Terminskontraktkursen. Indexberäkningsagenten kommer att ta ut en årlig indexavgift av 0,75% årligen,
som dras av dagligen vid beräkningen av indexet.
Det beskrivna indexet är inte ett erkänt finansiellt index, utan är snarare ett skräddarsytt strategiindex som beräknas av Commerzbank.
Underliggande
Tillgång:

BULL GULD X3 C 2 index

Valuta för Produkten
(Emissionsvaluta):

Svensk Krona (SEK)

Valuta för den
Underliggande
Tillgången:

United States Dollar (USD)

Lanseringsdatum:

4 maj 2016

Värderingsdatum:

Faktor och Strategi:

3x Long

Vid händelse av en påkallad inlösen:
Inlösendatum

Referenskurs:

Stängningsnivå på den Underliggande
Tillgången på Värderingsdatum

Multiplikatorn:

1,00

Indexberäkningsagent:Commerzbank AG
Indexavgift:

0,75% årligen

Initial Indexnivå:

10,00 indexpunkter

Indexpåbörjandedatum:

Lanseringsdatum

ICS-ränta
(kostnader):

0,40% årligen

Vid händelse av en ordinär uppsägning:
Ordinärt Uppsägningsdatum
Inlösendatum:

Betalningsvardagen då produkten är giltigt påkallad
för inlösen.

Ordinärt
Uppsägningsdatum:

Varje betalningsvardag.

Avvecklingsdatum
(förfallodag):

Tionde betalningsvardagen efter
Värderingsdatumet.

Typ av Betalning:

Kontant

Emittenten har rätt att säga upp produkten med omedelbar verkan, om en extraordinär händelse inträffar. Exempel på extraordinära händelser inkluderar
avnotering eller förlust av den Underliggande Tillgången, ändringar i lagstiftning, skattehändelser och att Emittentens förmåga att genomföra de
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nödvändiga hedgingtransaktionerna upphör. Vid händelse av en uppsägning, kan uppsägningsbeloppet eventuellt vara signifikant lägre än inköpspriset.
En total förlust av investeringen är även möjlig. Du bär också risken att produkten kommer att lösas in vid en tidpunkt som är ofördelaktig för dig, och att
du bara kan återinvestera uppsägningsbeloppet på mindre gynnsamma villkor.
Avsedda icke-professionella investerare
Produkten är avsedd för privatkunder som strävar efter överproportionerligt deltagande i prisförändringar och/eller hedging och har en kortsiktig
investeringshorisont. Denna produkt är en produkt för kunder medomfattande kunskap om och/eller erfarenhet av finansiella produkter. Investeraren kan
bära förluster (upp till en total förlust av det investerade beloppet) och fäster ingen betydelse vid kapitalskydd.

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

Lägre risk

Högre risk
Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten fram till slutet av sampelperioden. 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, vilket är den högsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat på en mycket
hög nivå, och dåliga marknadsförhållanden är mycket osannolika att påverka vår förmåga att betala dig.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat så du kan förlora delar eller hela din investering. Om vi inte kan betala dig
vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.
Resultatscenarier
Framtida marknadshändelser kan inte korrekt förutses. De illustrerade Scenarierna indikerar bara på några av de möjliga utfallen baserat på den senaste
avkastningen. Den faktiska avkastningen kan bli lägre.
Investering SEK 106 000,00
Scenarier
Stresscenario
Negativt scenario
Neutralt scenario
Positivt scenario

Sampelperiod (1 kalender dag)
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

SEK 93 873,70

Procentuell avkastning (ej omräknad till årsbasis)

-11,44%

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

SEK 102 579,98

Procentuell avkastning (ej omräknad till årsbasis)

-3,23%

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

SEK 105 380,28

Procentuell avkastning (ej omräknad till årsbasis)

-0,58%

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

SEK 108 170,19

Procentuell avkastning (ej omräknad till årsbasis)

2,05%

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka över vid slutet av sampelperioden enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar SEK 106 000,00.
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 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 göra utbetalningar till dig.
I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din personliga rådgivare eller distributör. Siffrorna
tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du kan få tillbaka.

Vad händer om Commerzbank AG inte kan göra några utbetalningar?
Du är utsatt för risken att Emittenten inte kan uppfylla sina åtaganden i enlighet med produkten – t.ex. vid händelse av insolvens (oförmåga att betala /
överskuldsättning) eller ett administrativt beslut om avveckling. I händelse av en kris hos Emittenten kan ett sådant beslut också utfärdas av beslutsfattande
myndighet vid inledande av ett insolvensförfarande. Därigenom har den beslutsfattande myndigheten omfattande interventionsmöjligheter. Den kan bland
annat minska investerarnas rättigheter till noll, avsluta produkten eller konvertera dem till aktier i Emittenten och upphäva investerarnas rättigheter. En
total förlust av ditt investerade kapital är möjlig. Produkten är ett skuldinstrument och är därför inte täckt av insättningsgarantin.

Vilka är kostnaderna?
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar
engångskostnader och löpande kostnader.
De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig. Siffrorna förutsätter att du investerar SEK 106 000,00. Siffrorna är
uppskattningar och kan ändras i framtiden.
Kostnad över tid
Investering SEK 106 000,00
Scenario

Om du löser in vid slutet av sampelperioden (1 kalenderdag)

Totala kostnader

SEK 458,47

Effekt på avkastning (reducerad avkastning)

0,43%

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 tiden.
Kostnadssammansättning
Nedanstående tabell visar:
•
inverkan av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av sampelperioden;
•
vad de olika kostnadskategorierna betyder.
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Den här tabellen visar effekten på avkastningen
Engångskost- Teckningskostnader
nader
Inlösenkostnader
Löpande
kostnader

0,61%

Effekten av kostnaderna ingår redan i priset.

-0,38%

Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen vid förfall.

Portföljtransaktionskostnader -

Ej tillämplig.

Övriga löpande kostnader

Effekten av avgifter som vi tar ut för förvaltningen av dina
investeringar.

0,20%

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavsperiod: 1 kalenderdag (sampelperiod)
Det är inte möjligt att ge en individuell rekommendation angående en innehavstid. Produkten reagerar beroende på sin hävstång mot de minsta
prisförändringarna av Terminskontraktet vilket leder till förluster eller vinster inom oförutsägbara tidsperioder. En individuell rekommendation avseende
innehavsperioden skulle vara vilseledande information för en spekulativ investerare.
Förutom att sälja produkten via den börs där produkten är noterad eller utanför börsen kan du påkalla för inlösen av produkten på ett Inlösendatum genom
att överföra ett meddelande om inlösen och de specificerade produkterna till betalningsombudet. Du måste instruera din depåbank, vilken är ansvarig
för ordern för överföringen av de specificerade produkterna. Vid en effektivt påkallad för inlösen kommer du få ett Inlösenbelopp som beskrivs i detalj
under ”Vad innebär produkten?” ovan.
Börsnotering

Nordic MTF Sweden

Minimum handelsstorlek

1 produkt

Prisangivelse

Andelspris

Vid ovanliga marknadssituationer eller vid tekniska fel/störningar, kan ett köp och/eller försäljning av produkten tillfälligt hindras, eller kanske inte alls
vara möjligt.

Hur kan jag klaga?
Eventuella klagomål avseende den person som rådgett, eller sålt, produkten kan skickas direkt till den personen via den relevanta webbplatsen.
Eventuella klagomål på produkten eller på agerandet av Utvecklaren av denna produkt kan lämnas i textform (t.ex. via brev eller email) till Commerzbank
Aktiengesellschaft: Commerzbank Aktiengesellschaft, CC- Equity Markets & Commodities / Derivatives Public Distribution, Mainzer Landstrasse 153,
60327 Frankfurt am Main, Tyskland, mejladress: strukturerade.produkter@commerzbank.com, www.warrants.commerzbank.com.

Övrig relevant information
Prospektet, eventuella tillägg till detta och de slutliga villkoren offentliggörs, i enlighet med tillämplig lag, på Emittentens landsspecifika webbsida
(www.warrants.commerzbank.com; tillgängligt under "Prospekt", "Basprospekt" (prospekt och tillägg) eller tillgängligt efter angivande av en specifik
produkts ISIN-kod i sökrutan och därefter under stycke ”Slutliga villkor” (slutliga villkor)). För att få mer detaljerad information – och särskilda detaljer om
strukturen av och riskerna förenade med en investering i produkten – bör du läsa dessa dokument.
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