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17.8.2020

Information för OP Företagsbankens och OP Säilytys kunder om kostnader i anslutning
till placeringar
I det här meddelandet berättar vi om kostnader och debiteringar i anslutning till placeringstjänster och -produkter då
OP Företagsbanken Abp ("OP Företagsbanken") och OP Säilytys Oy ("OP Säilytys") tillhandahåller placeringstjänster och
-produkter för sina gemensamma kunder.
Uppgifterna ger kunden en uppfattning om kostnadsstrukturen hos OP Företagsbanken och OP Säilytys och om kostnadernas inverkan på placeringens avkastning. I meddelandet presenteras de vanligaste tjänster och produkter för placering och säkring som OP Företagsbanken och OP Säilytys tillhandahåller. Mer detaljerade tjänste- eller produktspecifika kostnader kan anges också i kundavtal, servicetariffen och annat material, såsom faktablad. Kunden betalar kostnader och debiteringar endast för de produkter och tjänster som kunden använder och har avtalat om.
En uppdaterad version av det här meddelandet finns att få på OP Gruppens internetsidor på adressen op.fi (Företagskunder -> Placering-> Innehåll -> Meddelandet Kostnadernas inverkan på placeringens avkastning).
De faktablad som vi hänvisar till i det här meddelandet ansluter sig till PRIIPS-bestämmelserna om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter. Den senaste versionen av respektive faktablad offentliggörs på
OP:s nätsidor på adressen op.fi. En placerare har dock rätt att be om en avgiftsfri pappersversion av faktabladet.
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OP Säilytys tjänster
OP Säilytys tillhandahåller värdepappersförvarings- och clearingtjänster samt förvaringsinstituts- och fondtjänster.
Tjänsten prissätts vanligen kundvis, och priset beror på antalet värdepapper som förvaras, antalet värdepapperstransaktioner som ska clearas samt de marknadsplatser som används. Prissättningen består av en förvarings- och transaktionsprovision (clearingprovision).
Förvarings- och clearingkostnaderna för värdepappersplaceringar såsom aktier, optionsrätter, warranter, ETP-produkter och obligationslån utgörs av förvarings- och clearingavgifter och eventuella valutaväxlingskostnader i anslutning till
dem. Dessutom kan för förvaringsinstitutstjänsten debiteras en separat avgift eller så ingår den i förvaringsprovisionen.
OP Säilytys erbjuder sina förvaringskunder fondtjänster som produceras av dess underförvarare. Fondtjänsten möjliggör teckning, inlösen och byte samt förvaring av utländska fondandelar via OP Säilytys. Fondtjänsten prissätts kundvis,
och priset beror på värdet av respektive fondorder.
Detaljerade uppgifter om de provisioner som tas ut finns i den kundvisa tariffen.

Värdepapper
Aktier, optionsrätter, warranter
Handelskostnaderna för placering i aktier, optionsrätter och warranter består av provisionerna för handeln. Provisionerna för handeln består av förmedlingsprovisioner, expeditionsavgifter, transaktionsskatt och eventuella valutaväxlingskostnader. Förmedlingsprovisionerna och expeditionsavgifterna avtalas kundvis. Kunden debiteras med kostnaderna för
handeln på transaktionsdagen i samband med registreringen av värdeandelar. Vid värdepappersorder lämnar kunden
en order till OP Företagsbanken, som också debiterar förmedlingsprovisionen. Vid köporder läggs förmedlingsprovisionerna till köpesumman och vid säljorder dras de av från köpesumman.
Exempel 1 – Kunden köper via OP Företagsbanken aktier för 10 000 euro i ett företag som är noterat på Helsingforsbörsen. OP Företagsbanken tar såväl vid ett köp som vid en försäljning för ordern ut en förmedlingsprovision på högst
0,2 % av köpesumman, i exemplet totalt 20 euro. I exemplet betalar kunden sammanlagt 10 040 euro, inklusive försäljningskostnaderna.

Värde i euro

Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 7 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling.

22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000

Produktens riskklass
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Låg (L)

10

Medel (M)

Hög (H)

Tid i år
Avkastning utan kostnader

Avkastning med kostnader

Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Anskaffningskostnader (€) då kost- Genomsnittliga årliga löpande
naderna är 0,2 %
kostnader
av beloppet

Överlåtelsekostnader (€) då kostnaderna är 0,2 %
av beloppet

Kalkylerade årliga kostnader för innehavstiden (€/% av innehavet)
Placeringstid 1 år
Placeringstid 5 år

Placeringstid 10 år

20 €

41 €
0,39 %

-

10 €
0,08 %

39,34 €

5,93 €
0,03 %
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Börsnoterade produkter ETP (ETC, ETF, ETN)
Handelskostnaderna för placering i ETP-produkter består av provisionerna för handeln och den eventuella förvaltningsprovisionen för produkten. Provisionerna för handeln består av förmedlingsprovisioner, expeditionsavgifter, och
eventuella valutaväxlingskostnader. Förmedlingsprovisionerna och expeditionsavgifterna avtalas kundvis. För ETP-produkter debiteras ofta en förvaltningsprovision som vanligtvis är 0–2 % beroende på produkt och emittent. Förvaltningsprovisionen debiteras inte av OP Företagsbanken, utan emittenten av produkten drar automatiskt av provisionen från
värdet på det finansiella instrumentet. Närmare uppgifter om ETP-produkternas förvaltningsprovisioner finns i de produktspecifika faktabladen.
Exempel 2 – Kunden placerar via OP Företagsbanken 10 000 euro i en ETF som noterats på börsen i Tyskland som
har en förvaltningsprovision på 0,5 %. OP Företagsbanken tar såväl vid ett köp som vid en försäljning för ordern ut en
förmedlingsprovision på högst 0,2 % av köpesumman, i exemplet totalt 20 euro. Kunden betalar sammanlagt 10 040
euro, inklusive försäljningskostnaderna.

Värde i euro

Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 7 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling.
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Tid i år
Avkastning med kostnader

Avkastning utan kostnader

Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Anskaffningskostnader (€) då kost- Genomsnittliga årliga löpande
naderna är 0,2 %
kostnader
av beloppet

Överlåtelsekostnader (€) då kostnaderna är 0,2 %
av beloppet

Kalkylerade årliga kostnader för innehavstiden (€/% av innehavet)
Placeringstid 1 år
Placeringstid 5 år

Placeringstid 10 år

20 €

93 €
0,90 %

71,50 €

69 €
0,59 %

37,44 €

77,24 €
0,55 %

Emission av strukturerade obligationslån och handel på sekundärmarknaden
Vid emissioner av strukturerade obligationslån består kostnaden av struktureringskostnaden som anges i de lånespecifika villkoren. Struktureringskostnaden ingår i lånets teckningspris. Närmare uppgifter om de produktspecifika kostnaderna för emitterade strukturerade obligationslån samt deras inverkan på avkastningen finns i produktens faktablad.
I handeln med strukturerade obligationslån på sekundärmarknaden efter emissionerna består kostnaden av skillnaden
mellan OP Företagsbankens modellbaserade bottenpris och köpkurs då kunden säljer lån till OP Företagsbanken på
sekundärmarknaden. Om kunden förvärvar strukturerade obligationslån på sekundärmarknaden, består kostnaden av
skillnaden mellan försäljningspriset och OP Företagsbankens modellbaserade bottenpris. OP Företagsbanken strävar
efter att ge lånet köpnoteringar under lånets löptid vid normala marknadsförhållanden. Kostnaden för handel på sekundärmarknaden är antingen 0–2 % av produktens nominella värde eller kostnaden som anges i faktabladet.
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Exempel 3 – Kunden placerar 10 000 euro i ett strukturerat obligationslån emitterat av OP Företagsbanken. Lånets
löptid är 3 år. Struktureringskostnaden på 3 % av det nominella värdet ingår i teckningspriset, i exemplet 300 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan ett kostnadsfritt obligationslån och ett kostnadsbelagt
obligationslån enligt exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 5 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade
utveckling.
Produktens riskklass
Låg (L)

Medel (M)

Hög (H)

Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€)
naderna är 3 %
havet
av det nominella värdet
uppgår till 10 000 €
300 €

-

-

Exempel 4 – Kunden har placerat 10 000 euro i ett strukturerat obligationslån emitterat av OP Företagsbanken. Lånets
löptid är 5 år. Struktureringskostnaden på 5 % av det nominella värdet ingick i teckningspriset, i exemplet 500 euro.
Innehavets värde efter kostnader efter en löptid på fyra år är 12 155 euro och kunden säljer obligationslånet på sekundärmarknaden till OP Företagsbanken. I OP Företagsbankens säljnotering ingår en sekundärmarknadskostnad på
2 % av lånets nominella värde. Totalkostnaden för handeln på sekundärmarknaden är i exemplet 200 euro och totalbeloppet som krediteras kunden är 11 955 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan ett kostnadsfritt obligationslån och ett kostnadsbelagt
obligationslån enligt exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 5 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling.
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Tid i år

Avkastning med kostnader

Avkastning utan kostnader

Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€) då kostnanaderna är 5 %
havet
derna är 2 %
av det nominella värdet
uppgår till 10 000 €
av det nominella värdet
500 €

-

200 €
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Handel i obligationslån på sekundärmarknaden
Sekundärmarknadskostnaderna för obligationslån och penningmarknadsprodukter består av skillnaden mellan kundpriset och OP Företagsbankens bottenpris. Bottenpriset är antingen det bästa möjliga pris till vilket OP Företagsbanken
kan täcka risken på marknaden eller en bättre notering än det. Sekundärmarknadskostnaden för obligationslån och
penningmarknadsprodukter är 0–3 % av det nominella värdet.
Exempel 5 – Kunden placerar till ett nominellt värde av 10 000 euro i ett obligationslån emitterat av Nokia till kursen
100,00. OP Företagsbankens bottenpris är 97,00. Kostnaden är 300 euro och den debiteras som en del av kundpriset.

Värde i euro

Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0,5 % har tillämpats i
det grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas inverkan på placeringens avkastning på lång sikt
och beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€)
naderna är 3,0 %
havet
uppgår till 10 000 €
300 €

-

300 €

Emissioner och handel med teckningsrätter
Med teckning av aktier avses köp av aktier i en emission. Kunden förbinder sig vid teckningstidpunkten att teckna den
emitterade aktien enligt de ifrågavarande emissionsvillkoren. Inga kostnader tas ut för teckningen vid teckningstidpunkten.
Med teckning av obligationslån avses köp av lån i en emission. Kunden förbinder sig vid teckningstidpunkten att göra
teckningen enligt de ifrågavarande emissionsvillkoren. Inga kostnader tas ut av kunden för teckningen.
För handel med teckningsrätter debiteras motsvarande provisioner som för handel med aktier. För förvaringen av teckningsrätter måste kunden ha ett värdepappersförvar och ett värdeandelskonto.

Derivat
Ränteswappar, ränteoptioner och kombinationer av dem
För ränteswappar, ränteoptioner och kombinationer av dem består kostnaden av skillnaden mellan nettonuvärdet av
OP Företagsbankens bottenpris och nettonuvärdet av avtalspriset. OP Företagsbankens bottenpris är antingen det
bästa möjliga pris till vilket OP Företagsbanken kan täcka risken på marknaden eller ett bättre pris än det. Om avtalet
senare ändras, bildas kostnaden enligt samma principer.
Vid uppsägning i förtid består kostnaden för ränteswappar, ränteoptioner och kombinationer av dem av skillnaden mellan nettonuvärdet av avtalspriset och det likvidationsvärde som kunden betalar eller får.
Närmare uppgifter om de produktspecifika kostnaderna och deras inverkan på avkastningen finns i produkternas faktablad.
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Exempel 6 – Kunden placerar i en ränteswap som ingås med OP Företagsbanken. Det nominella kapitalet är 10 000
euro. Ränteswappens löptid är 10 år. Kostnaden på 6,5 % av det nominella värdet ingår i avtalspriset, i exemplet 650
euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri ränteswap och en kostnadsbelagd
ränteswap enligt exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade
utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€)
naderna är 6,5 %
havet
av det nominella värdet
uppgår till 10 000 €
650 €

-

-

Exempel 7 – Kunden har placerat i en ränteswap som ingåtts med OP Företagsbanken. Det nominella kapitalet är 10
000 euro. Ränteswappens löptid är 10 år. Kostnaden på 6,5 % av det nominella värdet ingick i avtalspriset, i exemplet
650 euro. Nettonuvärdet efter kostnader efter en löptid på fem år är 650 euro, och kunden säger upp ränteswappen i
förtid. I det likvidationspris som OP Företagsbanken ger ingår i exemplet en kostnad på 1 % av ränteswappens nominella värde. Totalkostnaden för uppsägningen i förtid är i exemplet 100 euro, och totalbeloppet som debiteras kunden
är 750 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri ränteswap och en kostnadsbelagd
ränteswap enligt exemplet, och kostnaden för uppsägning i förtid kan avvika avsevärt från exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Avkastning med kostnader

Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€) då kostnanaderna är 6,5 %
havet
derna är 1 %
av det nominella värdet
uppgår till 10 000 €
av det nominella värdet
650 €

-

100 €
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Valutaterminer, valutaswappar, valutaoptioner och kombinationer av dem
För valutaterminer, valutaswappar, valutaoptioner och kombinationer av dem består kostnaden av skillnaden mellan
nettonuvärdet av OP Företagsbankens bottenpris och nettonuvärdet av avtalspriset. OP Företagsbankens bottenpris är
antingen det bästa möjliga pris till vilket OP Företagsbanken kan täcka risken på marknaden eller ett bättre pris än det.
Vid uppsägning i förtid består kostnaden för valutaoptioner och kombinationer av dem av skillnaden mellan nettonuvärdet av avtalspriset och det likvidationsvärde som kunden betalar eller får.
Den rekommenderade placeringstiden för valutaterminer, valutaswappar och kombinationer som omfattar en valutatermin är fram till den förfallodag som kunden och OP Företagsbanken avtalat om. De här produkterna kan inte sägas
upp i förtid. För att utesluta den marknadsrisk som ansluter sig till produkten, kan kunden göra en derivattransaktion
med motsatta villkor med OP Företagsbanken. En motsatt derivattransaktion genomförs till marknadspris, vilket betydligt kan påverka hur mycket kunden får tillbaka. Kunden och OP Företagsbanken ska alltid avtala separat om en motsatt derivattransaktion som utesluter marknadsrisken. Kostnaden består av skillnaden mellan nettonuvärdet av OP
Företagsbankens bottenpris och nettonuvärdet av avtalspriset. OP Företagsbankens bottenpris är antingen det bästa
möjliga pris till vilket OP Företagsbanken kan täcka risken på marknaden eller ett bättre pris än det.
Närmare uppgifter om de produktspecifika kostnaderna och deras inverkan på avkastningen finns i produkternas faktablad.
Exempel 8 – Kunden placerar i en kombination av valutaoptioner som ingås med OP Företagsbanken. Valutabeloppet i
euro är 10 000 euro. Löptiden för kombinationen av valutaoptioner är 1 år. Kostnaden på 1,5 % av valutabeloppet i
euro ingår i avtalspriset, i exemplet 150 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri kombination av valutaoptioner och en
kostnadsbelagd kombination av valutaoptioner enligt exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade
utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€)
naderna är 1,5 %
havet
av valutabeloppet i euro
uppgår till 10 000 €
150 €

-

-
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Exempel 9 – Kunden har placerat i en kombination av valutaoptioner som ingåtts med OP Företagsbanken. Valutabeloppet i euro är 10 000 euro. Löptiden för kombinationen av valutaoptioner är 1 år. Kostnaden på 1,5 % av valutabeloppet i euro ingick i avtalspriset, i exemplet 150 euro. Nettonuvärdet efter kostnader efter en löptid på 6 månader är
150 euro, och kunden säger upp kombinationen av valutaoptioner i förtid. I det likvidationspris som OP Företagsbanken
ger ingår i exemplet en kostnad på 1 % av valutabeloppet i euro för kombinationen av valutaoptioner. Totalkostnaden
för uppsägningen i förtid är i exemplet 100 euro, och totalbeloppet som debiteras kunden är 250 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri kombination av valutaoptioner och en
kostnadsbelagd kombination av valutaoptioner enligt exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€) då kostnanaderna är 1,5 %
havet
derna är 1 %
av valutabeloppet i euro
uppgår till 10 000 €
av valutabeloppet i euro
150 €

-

100 €

Ränteterminer
Kostnaden för ränteterminer består av skillnaden mellan nettonuvärdet av OP Företagsbankens bottenpris och nettonuvärdet av avtalspriset. OP Företagsbankens bottenpris är antingen det bästa möjliga pris till vilket OP Företagsbanken kan täcka risken på marknaden eller ett bättre pris än det. Kostnaden är 0–0,5 % av produktens nominella kapital.
Den rekommenderade placeringstiden för produkten är fram till den förfallodag som kunden och OP Företagsbanken
avtalat om. Produkten kan inte sägas upp i förtid. För att utesluta den marknadsrisk som ansluter sig till produkten,
kan kunden göra en derivattransaktion med motsatta villkor med OP Företagsbanken. En motsatt derivattransaktion
genomförs till marknadspris, vilket betydligt kan påverka hur mycket kunden får tillbaka. Kunden och OP Företagsbanken ska alltid avtala separat om en motsatt derivattransaktion som utesluter marknadsrisken. Kostnaden består av
skillnaden mellan nettonuvärdet av OP Företagsbankens bottenpris och nettonuvärdet av avtalspriset. OP Företagsbankens bottenpris är antingen det bästa möjliga pris till vilket OP Företagsbanken kan täcka risken på marknaden eller ett
bättre pris än det. Kostnaden är 0–0,5 % av produktens nominella kapital.
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Exempel 10 – Kunden placerar i en räntetermin som ingås med OP Företagsbanken. Det nominella kapitalet är 10 000
euro. Ränteterminens löptid är 3 månader. Kostnaden på 0,5 % av det nominella värdet ingår i avtalspriset, i exemplet
50 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri räntetermin och en kostnadsbelagd
räntetermin enligt exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€)
naderna är 0,5 %
havet
av det nominella värdet
uppgår till 10 000 €
50 €

-

-

Ränte- och valutaswappar
Kostnaden för ränte- och valutaswappar består av skillnaden mellan nettonuvärdet av OP Företagsbankens bottenpris
och nettonuvärdet av avtalspriset. OP Företagsbankens bottenpris är antingen det bästa möjliga pris till vilket OP Företagsbanken kan täcka risken på marknaden eller ett bättre pris än det. Kostnaden är 0–6,5 % av produktens nominella
kapital.
Den rekommenderade placeringstiden för produkten är fram till den förfallodag som kunden och OP Företagsbanken
avtalat om. Trots att ingen lag eller inget avtal förpliktar till det, strävar OP Företagsbanken efter att ge köp- och säljnoteringar för att placeraren ska kunna säga upp den här produkten till betalning i förtid. Kunden kan dock bli tvungen
att säga upp produkten till ett pris som betydligt påverkar vad kunden får tillbaka, eller så kan höga avgifter eller stora
förluster ansluta sig till uppsägningen. Vid uppsägning i förtid består kostnaden för ränte- och valutaswappar av skillnaden mellan nettonuvärdet av avtalspriset och det likvidationsvärde som kunden betalar eller får. Kunden och OP
Företagsbanken ska alltid avtala separat om återbetalning i förtid.
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Exempel 11 – Kunden placerar i en ränte- och valutaswap som ingås med OP Företagsbanken. Det nominella kapitalet
i euro är 10 000 euro. Ränte- och valutaswappens löptid är 5 år. Kostnaden på 6,5 % av det nominella värdet i euro
ingår i avtalspriset, i exemplet 650 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri ränte- och valutaswap och en kostnadsbelagd ränte- och valutaswap enligt exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€)
naderna är 6,5 %
havet
av det nominella värdet
uppgår till 10 000 €
650 €

-

-

Exempel 12 – Kunden har placerat i en ränte- och valutaswap som ingåtts med OP Företagsbanken. Det nominella
kapitalet i euro är 10 000 euro. Ränte- och valutaswappens löptid är 5 år. Kostnaden på 6,50 % av det nominella värdet i euro ingick i avtalspriset, i exemplet 650 euro. Nettonuvärdet efter kostnader efter en löptid på fyra år är 650
euro, och kunden säger upp ränte- och valutaswappen i förtid. I det likvidationspris som OP Företagsbanken ger ingår i
exemplet en kostnad på 1 % av ränte- och valutaswappens nominella värde i euro. Totalkostnaden för uppsägningen i
förtid är i exemplet 100 euro, och totalbeloppet som debiteras kunden är 750 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri ränte- och valutaswap och en kostnadsbelagd ränte- och valutaswap enligt exemplet, och kostnaden för uppsägning i förtid kan avvika avsevärt från exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€) då kostnanaderna är 6,5 %
havet
derna är 1 %
av det nominella värdet
uppgår till 10 000 €
av det nominella värdet
650 €

-

100 €
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Råvaruswappar, råvaruterminer och råvaruoptioner
För råvaruswappar, råvaruterminer och råvaruoptioner består kostnaden av skillnaden mellan nettonuvärdet av OP
Företagsbankens bottenpris och nettonuvärdet av avtalspriset. OP Företagsbankens bottenpris är antingen det bästa
möjliga pris till vilket OP Företagsbanken kan täcka risken på marknaden eller ett bättre pris än det. Kostnaden för råvaruswappar och råvaruterminer är 0–3 % av produktens fasta eller rörliga belopp, som räknas enligt formeln: råvarans kalkylmässiga mängd x avtalspriset. Kostnaden för råvaruoptioner är 0–30 % av premien för råvaruoptionen.
Den rekommenderade placeringstiden för råvaruswappar och råvaruoptioner är fram till den förfallodag som kunden
och OP Företagsbanken avtalat om. Trots att ingen lag eller inget avtal förpliktar till det, strävar OP Företagsbanken
efter att ge köp- och säljnoteringar för att kunden ska kunna säga upp den här produkten till betalning i förtid. Kunden
kan dock bli tvungen att säga upp produkten till ett pris som betydligt påverkar vad placeraren får tillbaka, eller så kan
höga avgifter eller stora förluster ansluta sig till uppsägningen. Vid uppsägning i förtid består kostnaden för råvaruswappar och råvaruterminer av skillnaden mellan nettonuvärdet av avtalspriset och det likvidationsvärde som kunden
betalar eller får. Kunden och OP Företagsbanken ska alltid avtala separat om återbetalning i förtid.
Den rekommenderade placeringstiden för råvaruoptioner är fram till den förfallodag som kunden och OP Företagsbanken avtalat om. Produkten kan inte sägas upp i förtid. För att utesluta den marknadsrisk som ansluter sig till produkten, kan kunden göra en derivattransaktion med motsatta villkor med OP Företagsbanken. En motsatt derivattransaktion genomförs till marknadspris, vilket betydligt kan påverka hur mycket kunden får tillbaka. Kunden och OP Företagsbanken ska alltid avtala separat om en motsatt derivattransaktion som utesluter marknadsrisken. Kostnaden består av
skillnaden mellan nettonuvärdet av OP Företagsbankens bottenpris och nettonuvärdet av avtalspriset. OP Företagsbankens bottenpris är antingen det bästa möjliga pris till vilket OP Företagsbanken kan täcka risken på marknaden eller ett
bättre pris än det. Kostnaden är 0–30 % av premien för råvaruoptionen.
Exempel 13 – Kunden placerar i en råvaruswap som ingås med OP Företagsbanken. Råvarans kalkylmässiga mängd är
100 enheter och avtalspriset är 100 euro per enhet, varvid det fasta beloppet är 10 000 euro. Råvaruswappens löptid
är 2 år. Kostnaden på 3 % av det fasta beloppet ingår i avtalspriset, i exemplet 300 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri råvaruswap och en kostnadsbelagd
råvaruswap enligt exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€)
naderna är 3 % av det fasta belop- havet
pet
uppgår till 10 000 €
300 €

-

-
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Exempel 14 – Kunden har placerat i en råvaruswap som ingåtts med OP Företagsbanken. Råvarans kalkylmässiga
mängd är 100 enheter och avtalspriset är 100 euro per enhet, varvid det fasta beloppet är 10 000 euro. Råvaruswappens löptid är 2 år. Kostnaden på 3 % av det fasta beloppet ingick i avtalspriset, i exemplet 300 euro. Nettonuvärdet
efter kostnader efter en löptid på ett år är 300 euro, och kunden säger upp råvaruswappen i förtid. I det likvidationspris
som OP Företagsbanken ger ingår i exemplet en kostnad på 1 % av råvaruswappens fasta belopp. Totalkostnaden för
uppsägningen i förtid är i exemplet 100 euro,och totalbeloppet som debiteras kunden är 400 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri råvaruswap och en kostnadsbelagd
råvaruswap enligt exemplet, och kostnaden för uppsägning i förtid kan avvika avsevärt från exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.

5

Avkastning %

3
1
-1 0

1

2

-3

Produktens riskklass

-5

Låg (L)

Tid i år
Avkastning utan kostnader

Medel (M)

Hög (H)

Avkastning med kostnader

Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Anskaffningskostnader (€) då kostnaderna är 3 % av det fasta belop- havet
naderna är 1 % av det fasta beloppet
uppgår till 10 000 €
pet
300 €

-

100 €

Exempel 15 – Kunden placerar i en råvarutermin som ingås med OP Företagsbanken. Råvarans kalkylmässiga mängd
är 100 enheter och avtalspriset är 100 euro per enhet, varvid det fasta beloppet är 10 000 euro. Råvaruterminens
löptid är 2 år. Kostnaden på 3 % av det fasta beloppet ingår i avtalspriset, i exemplet 300 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri råvarutermin och en kostnadsbelagd
råvarutermin enligt exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€)
naderna är 3 % av det fasta belop- havet
pet
uppgår till 10 000 €
300 €

-

-
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Exempel 16 – Kunden har placerat i en råvarutermin som ingåtts med OP Företagsbanken. Råvarans kalkylmässiga
mängd är 100 enheter och avtalspriset är 100 euro per enhet, varvid det fasta beloppet är 10 000 euro. Råvaruterminens löptid är 2 år. Kostnaden på 3 % av det fasta beloppet ingick i avtalspriset, i exemplet 300 euro. Nettonuvärdet
efter kostnader efter en löptid på ett år är 300 euro, och kunden säger upp råvaruterminen i förtid. I det likvidationspris som OP Företagsbanken ger ingår i exemplet en kostnad på 1 % av råvaruterminens fasta belopp. Totalkostnaden
för uppsägningen i förtid är i exemplet 100 euro,och totalbeloppet som debiteras kunden är 400 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri råvarutermin och en kostnadsbelagd
råvarutermin enligt exemplet, och kostnaden för uppsägning i förtid kan avvika avsevärt från exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Anskaffningskostnader (€) då kostnaderna är 3 % av det fasta belop- havet
naderna är 1 % av det fasta beloppet
uppgår till 10 000 €
pet
300 €

-

100 €

Exempel 17 – Kunden placerar i en råvaruoption som ingås med OP Företagsbanken. Premien är 10 000 euro. Råvaruoptionens löptid är 1 år. Kostnaden är 30 % av premien, i exemplet 3000 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri råvaruoption och en kostnadsbelagd
råvaruoption enligt exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€)
naderna är 30 %
havet
av premien
uppgår till 10 000 €
3 000 €

-

-
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Utsläppsrättsterminer och spotavtal avseende utsläppsrätter
Kostnaden för utsläppsrättsterminer och spotavtal avseende utsläppsrätter består av skillnaden mellan nettonuvärdet
av OP Företagsbankens bottenpris och nettonuvärdet av avtalspriset. OP Företagsbankens bottenpris är antingen det
bästa möjliga pris till vilket OP Företagsbanken kan täcka risken på marknaden eller ett bättre pris än det. Kostnaden är
0–5 % av produktens kalkylmässiga nominella belopp, som räknas enligt formeln: antalet utsläppsrätter x avtalspriset.
Den rekommenderade placeringstiden för utsläppsrättsterminer är fram till den förfallodag som kunden och OP Företagsbanken avtalat om. Trots att ingen lag eller inget avtal förpliktar till det, strävar OP Företagsbanken efter att ge
sälj- och köpnoteringar för att placeraren ska kunna säga upp den här produkten till betalning i förtid. Kunden kan
dock bli tvungen att säga upp produkten till ett pris som betydligt påverkar vad kunden får tillbaka, eller så kan höga
avgifter eller stora förluster ansluta sig till uppsägningen. Vid uppsägning i förtid består kostnaden för utsläppsrättsterminer av skillnaden mellan nettonuvärdet av avtalspriset och det likvidationsvärde som kunden betalar eller får.
Kunden och OP Företagsbanken ska alltid avtala separat om återbetalning i förtid.
Den rekommenderade placeringstiden för spotavtal avseende utsläppsrätter är fram till den förfallodag som kunden
och OP Företagsbanken avtalat om. Produkten kan inte sägas upp i förtid. För att utesluta den marknadsrisk som ansluter sig till produkten, kan kunden göra en derivattransaktion med motsatta villkor med OP Företagsbanken. En motsatt derivattransaktion genomförs till marknadspris, vilket betydligt kan påverka hur mycket kunden får tillbaka. Kunden
och OP Företagsbanken ska alltid avtala separat om en motsatt derivattransaktion som utesluter marknadsrisken.
Kostnaden består av skillnaden mellan nettonuvärdet av OP Företagsbankens bottenpris och nettonuvärdet av avtalspriset. OP Företagsbankens bottenpris är antingen det bästa möjliga pris till vilket OP Företagsbanken kan täcka risken
på marknaden eller ett bättre pris än det. Kostnaden är 0–5 % av produktens kalkylmässiga nominella belopp, som
räknas enligt formeln: antalet utsläppsrätter x avtalspriset.
Exempel 18 – Kunden placerar i en utsläppsrättstermin som ingås med OP Företagsbanken. Antalet utsläppsrätter är
1000 och avtalspriset är 10 euro per utsläppsrätt, varvid det kalkylmässiga nominella beloppet är 10 000 euro. Valuteringsdagen för utsläppsrättsterminen är 6 månader från den tidpunkt då avtalet ingicks. Kostnaden på 5 % av det kalkylmässiga nominella beloppet ingår i avtalspriset, i exemplet 500 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri utsläppsrättstermin och en kostnadsbelagd utsläppsrättstermin enligt exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€)
naderna är 5 %
havet
av det nominella värdet
uppgår till 10 000 €
500 €

-

-

Meddelande

15 (21)

Datum

17.8.2020

Exempel 19 – Kunden har placerat i en utsläppsrättstermin som ingåtts med OP Företagsbanken. Antalet utsläppsrätter är 1 000 och avtalspriset är 10 euro per utsläppsrätt, varvid det kalkylmässiga nominella beloppet är 10 000 euro.
Valuteringsdagen för utsläppsrättsterminen är 6 månader från den tidpunkt då avtalet ingicks. Kostnaden på 5 % av det
kalkylmässiga nominella beloppet ingick i avtalspriset, i exemplet 500 euro. Nettonuvärdet efter kostnader efter en
löptid på 3 månader är 500 euro, och kunden säger upp utsläppsrättsterminen i förtid. I det likvidationspris som OP
Företagsbanken ger ingår i exemplet en kostnad på 1 % av utsläppsrättsterminens kalkylmässiga nominella belopp.
Totalkostnaden för uppsägningen i förtid är i exemplet 100 euro och totalbeloppet som debiteras kunden är 600 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri utsläppsrättstermin och en kostnadsbelagd utsläppsrättstermin enligt exemplet, och kostnaden för uppsägning i förtid kan avvika avsevärt från exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€) då kostnanaderna är 5 %
havet
derna är 1 %
av det nominella värdet
uppgår till 10 000 €
av det nominella värdet
500 €

-

100 €

OTC-aktie- och aktieindexoptioner och kombinationer av dem
För OTC-aktie- och aktieindexoptioner och kombinationer av dem består kostnaden av skillnaden mellan nettonuvärdet
av OP Företagsbankens bottenpris och nettonuvärdet av avtalspriset. OP Företagsbankens bottenpris är det bästa möjliga pris till vilket OP Företagsbanken kan täcka risken på marknaden. Kostnaden för kombinationer av OTC-aktie- och
aktieindexoptioner är 0–6,5 % av produktens nominella kapital eller av ett motsvarande kalkylmässigt belopp. Kostnaden för OTC-aktie- och aktieindexoptioner är 0–30 % av premien för OTC-aktie- eller aktieindexoptionen.
Den rekommenderade placeringstiden för produkten är fram till den förfallodag som kunden och OP Företagsbanken
avtalat om. Trots att ingen lag eller inget avtal förpliktar till det, strävar OP Företagsbanken efter att ge köp- och säljnoteringar för att kunden ska kunna säga upp den här produkten till betalning i förtid. Placeraren kan dock bli tvungen
att säga upp produkten till ett pris som betydligt påverkar vad kunden får tillbaka, eller så kan höga avgifter eller stora
förluster ansluta sig till uppsägningen. Vid uppsägning i förtid består kostnaden för OTC-aktie- och aktieindexoptioner
samt kombinationer av dem av skillnaden mellan nettonuvärdet av avtalspriset och det likvidationsvärde som kunden
betalar eller får. Kunden och OP Företagsbanken ska alltid avtala separat om återbetalning i förtid.
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17.8.2020

Exempel 20 – Kunden har placerat i en kombination av OTC-aktieoptioner som ingåtts med OP Företagsbanken. Det
nominella kapitalet är 10 000 euro. Löptiden för kombinationen av OTC-aktieoptioner är 2 år. Kostnaden på 6,5 % av
det nominella kapitalet ingick i avtalspriset, i exemplet 650 euro. Nettonuvärdet efter kostnader efter en löptid på ett år
är 650 euro, och kunden säger upp kombinationen av OTC-aktieoptioner i förtid. I det likvidationspris som OP Företagsbanken ger ingår i exemplet en kostnad på 1 % av det nominella kapitalet i kombinationen av OTC-aktieoptioner.
Totalkostnaden för uppsägningen i förtid är i exemplet 100 euro, och totalbeloppet som debiteras kunden är 750 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri kombination av OTC-aktieoptioner och
en kostnadsbelagd kombination av OTC-aktieoptioner enligt exemplet, och kostnaden för uppsägning i förtid kan avvika
avsevärt från exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€) då kostnanaderna är 6,5 %
havet
derna är 1 %
av det nominella värdet
uppgår till 10 000 €
av det nominella värdet
650 €

-

100 €

Exempel 21 – Kunden placerar i en OTC-aktieoption som ingås med OP Företagsbanken. Premien är 10 000 euro.
OTC-aktieoptionens löptid är 2 år. Kostnaden är 30 % av premien, i exemplet 3 000 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri OTC-aktieoption och en kostnadsbelagd OTC-aktieoption enligt exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€)
naderna är 30 %
havet
av premien
uppgår till 10 000 €
3 000 €

-

-
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Exempel 22 – Kunden har placerat i en OTC-aktieoption som ingåtts med OP Företagsbanken. Premien var 10 000
euro. OTC-aktieoptionens löptid är 2 år. Kostnaden är 30 % av premien, i exemplet 3 000 euro. Nettonuvärdet efter
kostnader efter en löptid på ett år är 3 652 euro, och kunden säger upp OTC-aktieoptionen i förtid. I det likvidationspris som OP Företagsbanken ger ingår i exemplet en kostnad på 5 % av den ursprungliga premien för OTC-aktieoptionen. Totalkostnaden för uppsägningen i förtid är i exemplet 500 euro, och totalbeloppet som krediteras kunden är 3
152 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri OTC-aktieoption och en kostnadsbelagd OTC-aktieoption enligt exemplet, och kostnaden för uppsägning i förtid kan avvika avsevärt från exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€) då kostnanaderna är 30 %
havet
derna är 5 %
av premien
uppgår till 10 000 €
av den ursprungliga premien
3 000 €

-

500 €

Övriga derivatinstrument som ingås under ramavtal
Kostnaden för övriga derivatinstrument som ingås under ramavtal består av skillnaden mellan nettonuvärdet av OP
Företagsbankens bottenpris och nettonuvärdet av avtalspriset. OP Företagsbankens bottenpris är det bästa möjliga pris
till vilket OP Företagsbanken kan täcka risken på marknaden. Kostnaden är 0–6,5 % av produktens nominella kapital
eller av ett motsvarande kalkylmässigt belopp. Om avtalet senare ändras, bildas kostnaden enligt samma principer.
Övriga derivatinstrument som ingås under ramavtal kan vara till exempel stängningsbara swappar, CMS-ränteswappar
och -optioner samt inflationsswappar.
Den rekommenderade placeringstiden för produkten är fram till den förfallodag som kunden och OP Företagsbanken
avtalat om. Trots att ingen lag eller inget avtal förpliktar till det, strävar OP Företagsbanken efter att ge köp- och säljnoteringar för att placeraren ska kunna säga upp den här produkten till betalning i förtid. Kunden kan dock bli tvungen
att säga upp produkten till ett pris som betydligt påverkar vad kunden får tillbaka, eller så kan höga avgifter eller stora
förluster ansluta sig till uppsägningen. Vid uppsägning i förtid består kostnaden för övriga derivatinstrument som ingås
under ramavtal av skillnaden mellan nettonuvärdet av avtalspriset och det likvidationsvärde som kunden betalar eller
får. Kunden och OP Företagsbanken ska alltid avtala separat om återbetalning i förtid.
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Exempel 23 – Kunden placerar i en stängningsbar ränteswap som ingås med OP Företagsbanken. Det nominella kapitalet är 10 000 euro. Den stängningsbara ränteswappens löptid är 10 år. Kostnaden på 6,50 % av det nominella kapitalet ingår i avtalspriset, i exemplet 650 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri stängningsbar ränteswap och en kostnadsbelagd stängningsbar ränteswap enligt exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€)
naderna är 6,5 %
havet
av det nominella värdet
uppgår till 10 000 €
650 €

-

-

Exempel 24 – Kunden har placerat i en stängningsbar ränteswap som ingåtts med OP Företagsbanken. Det nominella
kapitalet är 10 000 euro. Den stängningsbara ränteswappens löptid är 10 år. Kostnaden på 6,50 % av det nominella
kapitalet ingick i avtalspriset, i exemplet 650 euro. Nettonuvärdet efter kostnader efter en löptid på fem år är 650
euro, och kunden säger upp den stängningsbara ränteswappen i förtid. I det likvidationspris som OP Företagsbanken
ger ingår i exemplet en kostnad på 1 % av den stängningsbara ränteswappens nominella kapital. Totalkostnaden för
uppsägningen i förtid är i exemplet 100 euro, och totalbeloppet som debiteras kunden är 750 euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan en kostnadsfri stängningsbar ränteswap och en kostnadsbelagd stängningsbar ränteswap enligt exemplet, och kostnaden för uppsägning i förtid kan avvika avsevärt från
exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling. I exempelavtalet är alla kassaflöden
odiskonterade, och de betalas då avtalet löper ut.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€) då kostnanaderna är 6,5 %
havet
derna är 1 %
av det nominella värdet
uppgår till 10 000 €
av det nominella värdet
650 €

-

100 €
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Kreditderivat
Kostnaden för kreditderivat består av skillnaden mellan nettonuvärdet av OP Företagsbankens bottenpris och nettonuvärdet av avtalspriset. OP Företagsbankens bottenpris är antingen det bästa möjliga pris till vilket OP Företagsbanken kan täcka risken på marknaden eller ett bättre pris än det. Kostnaden är 0–3 % av produktens nominella kapital.
Den rekommenderade placeringstiden för produkten är fram till den förfallodag som kunden och OP Företagsbanken
avtalat om. Trots att ingen lag eller inget avtal förpliktar till det, strävar OP Företagsbanken efter att ge sälj- och köpnoteringar för att placeraren ska kunna säga upp den här produkten till betalning i förtid. Placeraren kan dock bli
tvungen att säga upp produkten till ett pris som betydligt påverkar vad placeraren får tillbaka, eller så kan höga avgifter
eller stora förluster ansluta sig till uppsägningen. Vid uppsägning i förtid består kostnaden för kreditderivat av skillnaden mellan nettonuvärdet av avtalspriset och det likvidationsvärde som kunden betalar eller får. Kunden och OP Företagsbanken ska alltid avtala separat om återbetalning i förtid.
Exempel 25 – Kunden placerar i ett kreditderivat som ingås med OP Företagsbanken. Det nominella kapitalet är 10
000 euro. Kreditderivatets löptid är 5 år. Kostnaden på 3 % av det nominella värdet ingår i avtalspriset, i exemplet 300
euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan ett kostnadsfritt kreditderivat och ett kostnadsbelagt
kreditderivat enligt exemplet, och kostnaden för uppsägning i förtid kan avvika avsevärt från exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€)
naderna är 3 %
havet
av det nominella värdet
uppgår till 10 000 €
300 €

-

-
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Exempel 26 – Kunden placerar i ett kreditderivat som ingås med OP Företagsbanken. Det nominella kapitalet är 10
000 euro. Kreditderivatets löptid är 5 år. Kostnaden på 3 % av det nominella värdet ingår i avtalspriset, i exemplet 300
euro.
Kunden säger i förtid upp kreditderivatet efter fyra år. I det likvidationspris som OP Företagsbanken ger ingår i exemplet en kostnad på 3 % av kreditderivatets nominella värde. Totalkostnaden för uppsägningen i förtid är i exemplet 300
euro.
Grafen åskådliggör den kumulativa skillnaden i avkastning mellan ett kostnadsfritt kreditderivat och ett kostnadsbelagt
kreditderivat enligt exemplet, och kostnaden för uppsägning i förtid kan avvika avsevärt från exemplet.
Kostnadernas inverkan på den förväntade avkastningen
En förväntad årlig avkastning på 0 % har tillämpats i det
grafiska exemplet. Det åskådliggör enbart kostnadernas
inverkan på placeringens avkastning på lång sikt och
beskriver inte t.ex. produktens historiska eller förväntade utveckling.
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Kostnaderna för innehavstiden enligt exemplet

Nominellt värde 10 000 euro
Anskaffningskostnader (€) då kost- Årliga löpande kostnader då inne- Överlåtelsekostnader (€) då kostnanaderna är 3 %
havet
derna är 3 %
av det nominella värdet
uppgår till 10 000 €
av det nominella värdet
300 €

-

300 €

Valutahandel vid värdepappersaffärer
Om ett värdepapper är noterat i annan valuta än euro och kunden inte har ett penningkonto i noteringsvalutan, gör OP
Företagsbanken eller OP Säilytys automatiskt valutaaffären för kundens räkning som en del av affärens clearingprocess. Priset för valutahandeln är beroende av valutaparet som utgör föremål för valutaaffären och av affärens storlek.
Kundens kostnad består av skillnaden mellan OP Företagsbankens mittkurs och växelkursen, och kostnaden ingår i
affärens totalbelopp som debiteras kunden. Med mittkurs avses medeltalet av Banken säljer- och Banken köper-kurserna
I valutaaffärer i samband med aktiehandel via op.fi med ett motvärde under 1 000 000 euro (USD, SEK, DKK, NOK,
CHF, GBP & CAD) är kostnaden för valutaaffären 0,3 % av OP Företagsbankens mittkurs. Beträffande aktieaffärer fastställs kostnaden i större valutaaffärer eller affärer förmedlade av mäklare från fall till fall, så att kostnaden är högst 0,3
% av OP Företagsbankens mittkurs vid tidpunkten för handläggningen av betalningen.
Den kurs som används för övriga valutaaffärer är den listkurs som OP Företagsbanken noterat vid den tidpunkt då
betalningen behandlats. På avgående betalningar tillämpas Banken säljer-kursen och på ankommande betalningar
Banken köper-kursen. På betalningar som kräver valutatransaktioner tillämpas OP Företagsbankens marknadskurs vid
tidpunkten för valutatransaktionerna. Listkurserna gäller order med ett motvärde som är mindre än 50 000 euro.
Vid order som överstiger 50 000 euro görs en separat valutaaffär, varvid den kurs som används för kundens order
nödvändigtvis inte motsvarar listkursen. Kundens order ska i sådana fall dock alltid utföras till en kurs som för kunden
är minst lika god eller bättre än listkursen.
De gällande listkurserna publiceras i op.fi, och kurserna uppdateras fyra gånger per dag: på morgonen före kl. 9.30, vid
middagstid cirka kl. 12.30 och på eftermiddagen två gånger cirka kl. 15.30 och 17.00. Vid behov uppdateras kurserna
oftare, ifall marknadskurserna har förändrats mycket från den föregående uppdateringen.
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Upplysningar om övriga förmåner som OP Företagsbanken och OP Säilytys tagit emot
Utöver de försäljningsprovisioner som redogörs för i den här broschyren kan OP Företagsbanken och OP Säilytys också
ta emot olika mindre icke-monetära förmåner från ett annat kontor inom OP Gruppen eller från en OP Gruppen utomstående tredje part i samband med tillhandahållandet av en placeringstjänst eller sidotjänst. Sådana mindre icke-monetära förmåner betraktas inte som incitament. De kan bland annat bestå av evenemang, kurser samt skälig traktering
i anslutning till dem eller olika kundmaterial eller produktmaterial som ordnas av företag i OP Gruppen eller gruppen
utomstående tredje parter. OP Företagsbanken och OP Säilytys ska bedöma hurdan placeringsanalys de kan ta emot
och hurdant material som ska betraktas som mindre icke-monetära förmåner. Sådana mindre icke-monetära förmåner samt provisioner som betraktas som incitament kan anses förbättra kvaliteten på den tjänst som OP Företagsbanken och OP Säilytys erbjuder sina kunder, varför de inte medför överträdelser av OP Företagsbankens och OP
Säilytys skyldighet att handla hederligt, opartiskt och professionellt på ett sätt som är förenligt med kundernas intressen.

