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Avaintietoasiakirja  
Tarkoitus 

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa 
edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät 
riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin. 
 

 
Tuote 

Tuotteen nimi: KUPARI H 

 

 
Olette ostamassa 
tuotetta, joka ei ole 
yksinkertainen ja joka 
saattaa olla vaikea 
ymmärtää. 

PRIIP-tuotteen kehittäjän nimi: 
Svenska Handelsbanken AB (KID responsible), 
Svenska Handelsbanken AB (publ) (Handelsbanken) (issuer) 

ISIN: FI4000038419 

PRIIP-tuotteen kehittäjän verkkosivusto: www.handelsbanken.fi/ 

Ottakaa yhteyttä numeroon jos haluatte 
lisätietoja: 

+46 8 701 10 00 

Sitä sääntelee: 
Ruotsin Finanssivalvonta on vastuussa valvonnasta Svenska 
Handelsbanken AB (publ) (Handelsbanken) suhteessa tähän 
avaintietoasiakirjaan 

Avaintietoasiakirjan laatimispäivä 23. helmikuuta 2023 

  

Mikä tämä tuote on? 

Tyyppi Bull sertifikaatti  

Termi This product matures on 23. helmikuuta 2043 and may be terminated early by Handelsbanken based on its own 
consideration. The minimum recommended holding period is 1 year. 

Tavoitteet Tämä sijoitus on suunniteltu antamaan vivutettu tuotto käteismaksun muodossa selvityspäivänä. Tuotto on riippuvainen 
kohde-etuuden kehityksestä. 

 

 Vipukerroin: Sijoitus tarjoaa vivutetun osallistumisen kohde-etuuden kehitykseen. Tämä tarkoittaa, että maksu, jonka 
saatte teidän lunastaessa tai meidän eräännyttäessä sijoituksen, kasvaa samassa suhteessa kuin kohde-etuuden arvo 
kasvaa, mutta myös tappioriski kohde-etuuden kehittyessä muulla tavoin on korkeampi. Jokaisen kauppapäivän lopuksi 
Vipukerroin palautetaan Tavoitevipukertoimen suuruiseksi. Päivittäisestä palauttamisesta johtuen sekä kohde-etuus että 
sijoitus eivät yleisesti ottaen liiku samansuuntaisesti pidempää ajanjaksoa kuin yhden päivän; todennäköisyys 
merkittävän erisuuntaisesta kehityksestä kasvaa jokaisena kuluneena päivänä. 

 Referenssitaso: Sijoituksen Referenssitaso lasketaan jokaisen päivän päätteeksi tai Stop loss –tapahtuman sattuessa. 
Referenssitaso on (a) aikaisemmin laskettu referenssitaso kerrottuna (b) ylsi plus kohde-etuuden kehitys kerrottuna 
Tavoitevipukertoimella. Jos Stop loss –tapahtuma on sattunut asetetaan Referenssitaso nollaksi. 

 Kohde-etuuden tuotto: Kohde-etuuden arvo jaettuna kohde-etuuden edellisen päivän päätösarvolla vähennettynä (b) 
100%, ilmaistuna prosentteina. 

 Tuotetta liikkeeseenlaskettaessa Kertynyt Arvo vastaa liikkeeseenlaskuarvoa. 

 Stop loss -tapahtuma: Jos kohde-etuuden kehitys on ollut vähintään kerran yhtä kuin tai matalalmpi kuin -100%, Stop 
loss –tapahtuman katsotaan sattuneen. 

 Teidän lunastus tai meidän eräännyttäminen: Mikäli Stop loss –tapahtumaa ei ole sattunut, voitte lunastaa tuotteen 
tiettyinä päivinä, jotka määritellään tuotteen lopullisissa ehdoissa. Voimme myös eräännyttää tuotteen tiettyinä päivinä 
ilmoittaen siitä tuotteen lopullisten ehtojen mukaisesti. Takaisinmaksettava summa, jonka tällöin saatte, vastaa kertynyttä 
arvoa tämän kauppapäivän päättyessä kerrottuna omistamienne osuuksien lukumäärällä. 

 

 Tärkeät päivämäärät, arvot ja määritelmät 

Kaikki määritelmät ja havainnot suorittaa laskenta-asiamies. Kaikki päivämäärät saattavat muuttua pankkipäivien ja 
markkinoiden häiriötapahtumien vuoksi. 

 Kohde-etuus: Svenska Handelsbanken Copper Index 

 Laskenta-asiamies: Handelsbanken 

 Liikkeeseenlaskukurssi: 10 EUR yksikköä kohden 

 Liikkeeseenlaskupäivä: 23 helmikuuta 2023 

 Tavoitevipukerroin: 1 

 Rahoituskustannus: Koostuu kuluista, jotka syntyvät vivun aiheuttaman position rahoittamisesta lopullisten ehtojen 
mukaan. 

 Takaisinmaksupäivä: Kymmenen pankkipäivää lunastuspäivän tai tuotteen eräpäivän määrityspäivän jälkeen. 

 
 

http://www.handelsbanken.fi/
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Ennenaikainen erääntyminen ja oikaisut 

Sijoituksen lopulliset ehdot määrittelevät tapauksia jotka, edellä kuvattujen tapahtumien lisäksi sattuessaan (pääasiassa, 
mutta ei yksinomaan koskien kohde-etuutta tai tuotteen liikkeeseenlaskijaa (joka voi sisältää liikkeeseenlaskijan kyvyn 
toteuttaa tarvittavat suojaustransaktiot)), voivat aiheuttaa tuotteen ehtoihin muutoksia vastaavan tapahtuman huomioon 
ottamiseksi tai tuote voidaan lunastaa ennenaikaisesti. Kesken juoksuajan tapahtuvan lunastuksen yhteydessä maksettava 
summa voi olla pienempi kuin alkuperäinen sijoitettu pääoma. 

 

Yksityissijoittaj
a, jolle tuotetta 
on tarkoitus 
markkinoida 

Tämä sijoitus on tarkoitettu ensisijaisesti sijoittajille, joilla: 

 pääoman kasvattaminen on tärkeää ja jotka odottavat kohde-etuuden kehittyvän suotuisasti, tuottoa antavalla tavalla; 

 on valmius ja kyky kantaa koko sijoitustaan koskeva tappio sekä hyväksyvät liikkeeseenlaskijariskin; 

 ovat valmiita hyväksymään ohessa esitetyn yhteisriski-indikaattorin mukaisen riskitason; 

 on mahdollisuus tehdä valistunut sijoituspäätös tutustuttuaan sijoitustuotteen erityispiirteisiin ja osaamisensa kautta 
ymmärtävät sen erityiset riskit ja edut sekä mahdollisti omaavat sijoituskokemusta samanlaisista tai samankaltaisista 
sijoituksista ja -positioista tai sopivan koulutuksen; 

 on vähintään sijoituksen juoksuajan pituinen sijoitushorisontti. 

 

 
Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada? 
Yleinen Riski-indikaattori 
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Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää 
tuotetta hallussaan 23. helmikuuta 2024 asti. Todellinen 
riski voi vaihdella merkittävästi, mikäli sijoittaja 
eräännyttää tuotteen varhaisessa vaiheessa, jolloin 
hänen tuottonsa voi jäädä oletettua vähäisemmäksi.  

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella 
menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei Handelsbanken pysty maksamaan sijoittajalle. Tuotteen riskiluokaksi on 
asteikolla 1–7 määritetty 4 joka on keskiverto riskiluokka. Luokituksessa otetaan huomioon kaksi tekijää: 1) markkinariski – joka arvioi mahdolliset 
tappiot tulevasta kehityksestä keskiverto tasolle; ja 2) luottoriski, joka arvioi heikkojen markkinaolosuhteiden vaikuttavan erittäin 
epätodennäköisestiHandelsbanken kykyyn maksaa sijoittajalle. Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä 
tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. Jos Handelsbanken ei kykene maksaa velkojaan, sijoittaja 
saattaa menettää koko sijoituksensa.  

 
 

Tuottonäkymät 
Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä 
voida ennustaa tarkasti. Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään sopivan vertailuarvon 
huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa. 

Suositeltu sijoitusaika:   1 vuosi 

Esimerkki sijoituksesta: EUR 10 000 

Näkymät 
Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 1 vuosi (Suositeltu 
sijoitusaika) 

Vähintään Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. 

Stressinäkymä Mitä sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen EUR 3 714 

 Prosenttituotto -62,86% 

Epäsuotuisa näkymä Mitä sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen EUR 7 073 

 Prosenttituotto -29,27% 

Kohtuullinen näkymä Mitä sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen EUR 9 194 

 Prosenttituotto -8,06% 

Suotuisa näkymä Mitä sijoittaja voi saada takaisin kulujen jälkeen EUR 14 170 

 Prosenttituotto 41,70% 

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai 
jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin 
tuottoihin. Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa. Tuotto suositellulla säilytysjaksolla 
epäsuotuisassa skenaariossa tapahtui sijoitukselle välillä 9. joulukuuta 2014 ja 9. joulukuuta 2015, keskinkertaiselle skenaariolle välillä 9. 
kesäkuuta 2013 ja 9. kesäkuuta 2014 ja suotuisalle skenaariolle välillä 9. syyskuuta 2016 ja 9. syyskuuta 2017. Myönteinen, kohtalainen, 
kielteinen ja stressi -skenaariot edustavat mahdollisia tulemia, joiden laskelmat perustuvat viitevarallisuuden tuottojen historialliseen kehitykseen 
viimeisen 5 vuoden ajalta.  
 
Mitä tapahtuu, jos Handelsbanken on maksukyvytön? 
Valtiollinen talletussuoja ei koske tätä sijoitusta. Mikäli Handelsbanken ei kykenisi suoriutumaan maksuvelvoitteistaan ja/tai olisi asetettu 
selvitystilaan, sijoitettu pääoma voidaan menettää osittain tai kokonaan ja kaikki maksut voivat viivästyä. 
 
Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu? 

Vähäinen riski Suuri riski 
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Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa 
sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen. 
 
Ajan myötä kertyvät kulut 
 

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen 
määrästä, tuotteen sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan 
ja erilaisiin mahdollisiin sijoitusaikoihin. 
Olettamuksena on, että: 

 Sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 % n vuosittainen tuotto). 

 Sijoitus EUR 10 000 

 

Sijoittaminen EUR 10 000 Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 1 vuosi 

Kokonaiskulut EUR 60  

Vaikutus tuottoon (*) 0,6% 

 
(*) Tämä havainnollistaa, kuinka kustannukset vähentävät tuottoasi säilytysjakson aikana. Se osoittaa esimerkiksi, että jos poistut suositellulta 
pitojaksolta, olettaen, että nettotuotto kulujen jälkeen on nolla, tuotto olisi voinut olla 0,6% ennen kustannuksia. Nämä luvut eivät välttämättä ole 
verrattavissa muiden tuotteiden lukuihin, joilla on erilaiset suositellut säilytysajat. 
 
Kulujen rakenne 
 

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä 
Jos sijoittaja irtautuu 
jälkeen 1 vuosi 

Osallistumiskulut 
0,00% prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen 
tekemisen yhteydessä. 

EUR 0 

Irtautumiskulut 
0,00% prosenttia summasta, jonka sijoittaja maksaa poistuessaan tästä 
sijoituksesta. Me emme peri tästä tuotteesta irtautumiskuluja jos poistut 
suositellulla säilytysjaksolla. 

EUR 0 

 

Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain 

Hallinnolliset maksut ja 
muut hallinto- tai 
toimintakulut 

0,60% prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu 
viime vuoden todellisiin kuluihin. 

EUR 60 

Liiketoimikulut 
0,00% prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, 
joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. 
Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme. 

EUR 0 

 

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut 

Tulosperusteiset palkkiot (ja 
voitonjako-osuudet) 

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. EUR 0 

 
Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa? 

Suositeltu sijoitusaika: 1 vuosi 

Sijoitus on suunniteltu pidettäväksi koko suositellun sijoitusajan. 

Huomiothan, että päivittäisestä uudelleenpainotuksesta johtuen huomattavilla markkinaliikkeillä voi olla negatiivinen vaikutus sijoituksen tuottoon, 
vaikka sijoitus pidetään suositellun sijoitusajan puitteissa. Lisätietoja pyynnöstä. 
 

Kuinka sijoittaja voi valittaa? 
Mikäli haluaisit tehdä valituksen tästä sijoituksesta tai palvelusta jota olet saanut, voit kääntyä ensisijaisesti oman konttorisi puoleen tai antaa 
asiakaspalautetta sähköpostitse: asiakaspalvelu@handelsbanken.fi. Löydät lisätietoja pankin nettisivuilta kohdasta tietoa pankista / 
asiakaspalautteet ja –valitukset. 

Muut olennaiset tiedot 
Seuraavat lakisääteisesti julkistetut asiakirjat ovat saatavilla: 

 Suomenkielinen lyhennelmä sekä alkuperäinen ruotsinkielinen ohjelmaesite mahdollisine lisäyksineen, jonka puitteissa sijoitus on laskettu 
liikkeeseen on saatavilla osoitteesta: http://www.handelsbanken.se/prospektochprogram 

 Sijoituksen lopulliset ehdot ovat saatavilla osoitteesta: http://www.handelsbanken.se/prospektochprogram sekä konttoristasi. 

asiakaspalvelu@handelsbanken.fi
http://www.handelsbanken.se/prospektochprogram
http://www.handelsbanken.se/prospektochprogram

