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 TURBO BEST Warrant PUT (Mini Futures BEST SHORT) relaterade till andel av Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA angivet
i SEK
ISIN: DE000CU5HC03 / Börskod: B SHRTSCA CBK
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: 19 februari 2020, 05:42:13
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. Du kommer att delta oproportionerligt (på ett hävstångsmässigt sätt) i en
pristrend för den Underliggande Tillgången.
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 en Lösendag. Emittenten har rätt att ordinärt säga upp produkten på en Uppsägningsdag.
Möjligheterna för inlösen av produkten är följande:
(a) Om priset på den Underliggande Tillgången under Övervakningsperioden aldrig har varit lika med eller över den tillämpliga Knockout-barriären,
erhåller du Inlösenbeloppet på Avvecklingsdatumet som skall vara lika med (i) beloppet med vilket Referenskursen för den Underliggande Tillgången
på Värderingsdagen överstigs av det tillämpliga Lösenbeloppet på Värderingsdagen multiplicerat med (ii) Multiplikatorn.
(b) Om priset på den Underliggande Tillgången, under Övervakningsperioden, vid minst ett tillfälle har varit lika med eller över den tillämpliga Knockoutbarriären, förfaller produkten värdelös.
Lösenbeloppet är justerat dagligen med ett Justeringsbelopp som innehåller en finansieringskomponent åsamkad av Emittenten till följd av finansieringen
av hävstångseffekten i produkten. Justeringsbeloppet består av en specifik marknadsränta plus en riskpremie som fastställts av Emittenten efter skälig
bedömning. Knockout-barriären kommer alltid motsvara det nuvarande Lösenbeloppet. Därutöver, vid en utdelning av Emittenten av de Underliggande
Tillgångarna ska det tillämpliga Lösenbeloppet och Knockout-barriären minskas med ett belopp som beaktar den utdelning minus skatter och andra
avgifter som betalats ut.
Du har ingen rätt till någon rättighet som följer av den Underliggande Tillgången (t.ex. utdelningar, rösträtter).
Underliggande Tillgång:

Andel av Svenska Cellulosa Aktiebolaget
SCA (ISIN SE0000112724)

Valuta för Produkten
(Emissionsvaluta):

Svensk Krona (SEK)

Börs:

Nasdaq Stockholm

Lanseringsdatum:

19 september 2019

Värderingsdatum:

Vid händelse av lösen:
Lösendatum

Valuta för den
SEK
Underliggande Tillgången:
Referenskurs:

Den kurs på den Underliggande Tillgången
som senast fastställts och publicerats av
Börsen på någon dag (stängningskurs).

Multiplikatorn:

1,00

Nuvarande Lösenbelopp:

SEK 104,548773

Nuvarande Knockoutbarriär:

SEK 104,548773

Övervakningsperiod:

Perioden från Lanseringsdatumet till
Värderingsdatumet (båda datumen
inkluderade).

Relevant pris under
Övervakningsperioden:

Aktiepriset som fastställts och publicerats
av Börsen.

Vid händelse av en ordinär uppsägning:
Ordinärt Uppsägningsdatum
Lösendatum:

Den tredje Betalningsvardagen i december
varje år då produkten är giltigt löst.

Typ av Lösen:

Bermudan (d.v.s. lösen kan ske vid varje
Lösendatum)

Minimum Lösenenhet:

1 produkt

Ordinärt
Uppsägningsdatum:

Den tredje Betalningsvardagen i december
varje år

Typ av Produkt:

PUT

Typ av Betalning:

Kontant

Avvecklingsdatum
(förfallodag):

Tionde Betalningsvardagen efter
Värderingsdatumet.

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
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.
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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 0,00

Procentuell avkastning (ej omräknad till årsbasis)

-100,00%

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

SEK 19 856,63

Procentuell avkastning (ej omräknad till årsbasis)

-81,27%

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

SEK 75 547,58

Procentuell avkastning (ej omräknad till årsbasis)

-28,73%

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

SEK 125 812,68

Procentuell avkastning (ej omräknad till årsbasis)

18,69%

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 20 894,26

Effekt på avkastning (reducerad avkastning)

17,71%

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.
Den här tabellen visar effekten på avkastningen
Engångskost- Teckningskostnader
nader
Inlösenkostnader
Löpande
kostnader

16,18%

Effekten av kostnaderna ingår redan i priset.

1,53%

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.

0,01%
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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 den Underliggande Tillgången vilket leder till förluster eller vinster inom oförutsägbara tidsperioder. En individuell rekommendation
avseende innehavsperioden skulle vara vilseledande information för en spekulativ investerare. För investerare som köper produkten för hedgingändamål
beror innehavstiden på den individuella investerarens hedginghorisont.
Förutom att sälja produkten via den börs där produkten är noterad eller utanför börsen kan du påkalla lösen av produkten på ett Lösendatum genom
att överföra ett meddelande om lösen 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 lösen 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.
Commerzbank planerar att sälja sin Equity Markets & Commodities-verksamhet ("EMC-verksamhet"), som bland annat inkluderar utgivandet och
handel med investerings- och hävstångsprodukter, till Société Générale S.A-koncernen. Försäljningen är framför allt fortfarande föremål för olika
godkännandekrav.
Enligt försäljningen och överföringen av EMC-verksamheten till Société Générale S.A-koncernen avses det enligt villkoren att Commerzbank i sin
egenskap av emittent överför alla skyldigheter som uppstår på grund av eller i samband med värdepapperna till specificerade bolag inom Société Générale
S.A-koncernen som den "Nya Emittenten" ("Utbyte av Emittent"). Efter ett sådant Utbyte av Emittent kommer värdepappersinnehavarna att bära risken
för att den Nya Emittenten blir insolvent. Commerzbank kommer inte att utfärda någon garanti till förmån för värdepappersinnehavarna i händelse av
den Nya Emittentens betalningsförsummelse.
Mer detaljerad information kan erhållas från det relevanta prospektet och eventuella tillägg till dessa.
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