Faktablad
Syfte
Detta faktablad innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag
för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader och möjliga vinster respektive förluster, samt för att du ska kunna jämföra
den med andra produkter.

Produkt
Produktens namn: LONG GULD D S
ISIN: SE0003988955

PRIIP-produktutvecklarens namn: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Ring +46 771 62 10 00 för mer information eller besök www.sebgroup.com

Behörig myndighet som är ansvarig för tillsynen över PRIIP-produktutvecklaren: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm
Faktabladets produktionsdatum: 19 oktober 2019
Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?
Typ

LongShort Index

Mål

Underliggande tillgång(ar): COMEX - GOLD (USD)





Syftet är att investera i ett certifikat som ger dig en hög hävstångseffekt.
Certifikatets avkastning är knutet till den underliggande tillgångens utveckling.
Certifikatets pris följer den underliggande tillgångens utveckling, vilket innebär att priset på
certifikatet ökar när priset på den underliggande tillgången ökar och minskar när priset på den
underliggande tillgången minskar.
Om priset på den underliggande tillgången ligger vid eller under stopp-lossnivån, förtidsinlöses
certifikatet och en del eller hela de investerade beloppet kommer att gå förlorat. Stopp-lossnivån
och finansieringsnivån justeras dagligen.

Valuta

SEK

Typ

Long

Valutaexponering

Yes

Likviddag

01-06-2012

Produktens förfallodatum är 31-05-2021, förutsatt att ingen förtida inlösen har skett.
Observera att denna produkt har en rekommenderad innehavstid kortare än ett år. Därför kan
avkastning och kostnader inte jämföras med produkter med en rekommenderad innehavstid på ett år
eller längre.
Målgrupp

Produkten LONG GULD D S är avsedd för icke-professionella investerare, som är intresserade av
hävstångsdeltagande. LONG GULD D S är en produkt för avancerade investerare med god kännedom
om eller erfarenhet av finansiella produkter. Investeraren kan bära förluster utöver det investerade
beloppet och har inte behov av kapitalskydd. På en riskskala mellan 1 (säker; väldigt låg risk och låg
avkastning) och 7 (väldigt hög risktolerans; högsta avkastning) faller produkten LONG GULD D S inom
riskkategori 7.

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

1

2

3

4

5

6

7

______________________________________________________________
Lägre risk

!

Högre risk
Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten under under en dag.
Du kanske inte enkelt kan sälja din produkt eller så kan du tvingas sälja den till ett
pris långt under nominellt belopp.

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 att emittenten inte kan fullgöra sina åtaganden på återbetalningsdagen.
Vi har klassificerat produkten som 7 av 7, dvs. den högsta riskklassen .
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Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen
mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsrörelser. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
Om emittenten inte kan fullgöra sina åtaganden på återbetalningsdagen kan du förlora hela din investering.
Resultatscenarier1
Framtida utveckling på marknaden kan inte med säkerhet fastställas. Exemplen nedan indikerar endast vissa möjliga utvecklingar baserade på
tidigare utfall.
Investering 100.000 SEK

1 dag

Scenarier

(Rekommenderad
innehavstid)

Stresscenario

Negativt scenario

Neutralt scenario

Positivt scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

N/A

Procentuell avkastning

N/A

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

N/A

Procentuell avkastning

N/A

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

N/A

Procentuell avkastning

N/A

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

N/A

Procentuell avkastning

N/A

Tabellen visar hur mycket du skulle kunna få tillbaka under nästkommande dag, under olika scenarier, förutsatt att du investerar 100.000 SEK.
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 investeringen/produkten.
Stresscenariot visar vad investeraren kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden, och det tar inte hänsyn till situationen där SEB inte
kan återbetala investeraren.
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.
* Beräkningen är baserad på kontraktets nominella belopp (i detta exempel 100.000 SEK).

Vad händer om SEB inte kan göra några utbetalningar?
Du är exponerad för risken att emittenten kan vara oförmögen att leva upp till sina skyldigheter i relation till produkten, t ex i händelse av
insolvens eller rekonstruktion. Produkten täcks inte av någon bankgaranti så det är möjligt att du förlorar hela ditt investerade belopp.

Vilka är kostnaderna?
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen 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 den rekommenderade innehavstiden. De omfattar eventuella
straffavgifter vid förtida inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar 100.000 SEK. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.
Kostnad över tid
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.
Investering 100.000 SEK

Om du behåller produkten under hela den
rekommenderade innehavstiden

Totala kostnader

506 SEK

Effekt på avkastning

1,50 %

Kostnadssammansättning
Nedanstående tabell visar:
Inverkan 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
Engångskostnader
Löpande kostnader

Teckningskostnader

0,25 %

Effekten av kostnaderna ingår redan i priset.

Inlösen-kostnader

0,25 %

Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen vid förfall.

Portfölj
transaktionskostnader

0,00 %

Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande
investeringar för produkten.

1 Resultatscenarier är inte inkluderade i detta dokument på grund av osäkerheter för hur denna information ska bäst presenteras för denna
produktgrupp. Vänligen kontakta din säljrepresentant för mer information.
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Övriga löpande
kostnader

1,00 %

Effekten av avgifter som vi tar ur varje år för förvaltningen av dina
investeringar.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 1 dag
Den faktiska innehavstiden kan variera på grund av fördelaktiga eller ofördelaktiga marknadsförhållanden samt på grund av din produkts
hävstång.Denna produkt är så kallad open end, dvs. den har ingen förutbestämd förfallodag. Produkten är ämnad för en mycket kortsiktig
investering med en rekommenderad innehavstid av en dag, eftersom den kommer att lösas in när priset på underliggande når knock-out nivån
och eftersom produkten har en hävstång på priset på underliggande vilket kan resultera i stora förluster.Den faktiska innehavstiden kan variera
beroende på fördelaktiga/ofördelaktiga marknadsförhållanden och hävstången på din produkt..
Denna produkt kan säljas när som helst då SEB löpande ställer köppriser, och om möjligt även säljpriser på börsen. Produkten kan även säljas
direkt via Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Även om denna produkt är likvid, så kan priset ha betydande påverkan på hur mycket av
ditt investerade belopp du får tillbaka när du säljer den.

Hur kan jag klaga?
Vid eventuella klagomål avseende denna produkt eller vår tillhandahållna service kontakta gärna oss via vår hemsida
https://seb.se/kundservice/kundservice-privat/om-nagot-blivit-fel/klagomal eller skicka in ert klagomål skriftligt till: Kundrelationer, Bankärenden,
SE-106 40 Stockholm.

Övrig relevant information
Den rättsliga grunden för denna produkt är den information som presenteras i Slutliga Villkor tillsammans med SEB:s offentliggjorda
Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram. För att få fullständig information om denna produkt, särskilt om produktegenskaperna och
riskerna i samband med denna investering, bör de Slutliga Villkoren och i förekommande fall Grundprospektet och dess officiella bilagor läsas.
Alla dokument kan beställas från SEB och finns även på webbplatsen www.sebgroup.com.
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