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OP Sijoitusobligaatio Brasilia VI/2016
Liikkeeseenlaskija:
Merkintäaika:
Laina-aika:
Kohde-etuus:
Tuottokerroin:
Merkintähinta:
Minimimerkintä:
Merkintäpaikat:

OP Yrityspankki Oyj
15.8. – 23.9.2016
noin 4 vuotta
iShares MSCI Brazil Capped ETF-indeksiosuusrahasto (”Rahasto”)
Alustava 100 % (väh. 70 %)			
115 %
1 000 euroa
Osuuspankit, OP Yrityspankki Oyj ja www.op.fi/joukkolainat

Saadakseen täydelliset tiedot liikkeeseenlaskijasta ja OP Sijoitusobligaatio Brasilia VI/2016 lainasta, sijoittajan on tutustuttava Finanssivalvonnan hyväksymään OP Yrityspankin 27.5.2016 julkaisemaan joukkovelkakirjaohjelman esitteeseen
ja lainakohtaisiin ehtoihin. Ohjelmaesite ja lainakohtaiset ehdot ovat saatavilla merkintäpaikoissa sekä osoitteessa www.
op.fi/joukkolainat.

OP Sijoitusobligaatio Brasilia VI/2016
OP Sijoitusobligaatio Brasilia VI/2016 on noin nelivuotinen laajasti hajautettu sijoitus Brasilian osakemarkkinoille. Lainan kohde-etuutena on maailman suurin brasilialaisiin osakkeisiin sijoittava indeksiosuusrahasto
iShares MSCI Brazil Capped ETF, joka on noteerattu Yhdysvaltain dollareissa (myöhemmin: USD).
Sijoituksen nimellispääomalle maksetaan mahdollista hyvitystä kohde-etuuden positiivisen arvonkehityksen perusteella lainaehdoissa määritellyllä tavalla. Mikäli kohde-etuuden arvo kehittyy epäsuotuisasti, on mahdollista, että
hyvitystä ei muodostu. Sijoitusobligaatioon sijoittaneelle maksetaan takaisinmaksupäivänä vähintään nimellispääoma takaisin huomioiden kuitenkin Liikkeeseenlaskijariski. Merkintähetkellä maksettua ylikurssia ei palauteta.
Sijoitus on joukkovelkakirjamuotoinen ja velan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj.

Miksi sijoittaa OP Sijoitusobligaatio Brasilia VI/2016 –lainaan?
Brasilian taloudessa on näkyvissä käänne parempaan suuntaan hyvin vaikeiden vuosien jälkeen.
Brasilia nautti suotuisasta talouskasvusta suuren osan 2000-luvusta, mutta muutaman viime vuoden aikana Latinalaisen Amerikan suurin talous on ollut syvän ja pitkittyneen taantuman kourissa. Taustalla on ollut usean sekä globaalin että kotimaisen tekijän yhdistelmä. Öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen merkittävä lasku on tuonut suuria haasteita Brasilian merkittävään raaka-ainesektoriin ja myös julkiseen talouteen, jonka rahoituksessa öljytulot
ovat olleet tärkeässä roolissa. Kiinan talouskasvun hidastuminen ja erityisesti teollisuuden vaikeudet ovat välittyneet
Brasiliaan, sillä Kiina on maan suurin kauppakumppani. Merkittävässä roolissa talouden ongelmien taustalla on
lisäksi ollut Brasiliaa koetteleva poliittinen kriisitila, joka on johtanut huomattavasti heikentyneeseen kotitalouksien
ja yritysten luottamusilmapiiriin. Poliittista epävakautta on luonut erityisesti korruptioskandaalien aiheuttama epäluottamus valtiohallintoa kohtaan sekä kasvanut epävarmuus valtion rahoitusaseman hallintaa kohtaan. Valuutan
devalvoituminen, hallinnollisten hintojen korotukset ja ruoan hinnan nousupaineet ovat johtaneet inflaation merkittävään nousuun, jota vastaan keskuspankki on taistellut kotimaista kysyntää edelleen kurjistavalla korkeiden korkojen rahapolitiikalla.
Brasilian talouden tila on edelleen haastava, mutta moni talouteen negatiivisesti vaikuttanut shokki on kuitenkin
alkanut asteittain vaimentua ja ensimmäiset merkit talouden käänteestä parempaan suuntaan ovat jo näkyvissä.
Globaaleilla markkinoilla öljyn ja raaka-aineiden hinnat ovat alkuvuoden epävakauden hälvennyttyä kehittyneet
nousujohteisesti. Brasilian valuutta on kääntynyt vahvistuvaan suuntaan, mikä edesauttaa osaltaan keskuspankkia
inflaation hallinnassa. Realin arvo on kuitenkin yhä riittävän alhainen tukeakseen vientisektoria sekä edistymistä
ulkoisten epätasapainojen vähentämisessä. Brasilian hallinnossa ohjakset ovat siirtyneet väliaikaiseksi presidentiksi
nimitetylle varapresidentti Temerille, jonka suunnitelmat talousuudistuksista ja valtion rahoitusaseman parantamistoimista tukevat odotuksia luottamuksen palautumisesta Brasilian tulevaisuutta kohtaan. Kotitalouksien ja yritysten
luottamusta kuvaavat indikaattorit ovat jo alkaneet kehittyä myönteisemmin.
Merkit talouden käänteestä tarjoavat suotuisan ajankohdan Brasilian nousupotentiaalin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen etenkin kun dollarimääräisenä arvostettuna osakemarkkinoiden taso on huomattavan alhainen
kriisivuosia edeltäneisiin tasoihin verrattuna. Osakeindeksin suurimman toimialan, pankkisektorin, tila on lisäksi
pysynyt verrattain vakaana talouden merkittävistä vaikeuksista huolimatta. Pankkisektori on säilynyt vakavaraisena, ongelmalainojen kasvu on pysynyt maltillisena ja eikä pankkitoiminnan kannattavuus ole juurikaan kriisivuosina kärsinyt. Kotitalouksien luottamuksen kohentuminen tukee puolestaan kulutustuotteiden toimialan näkymiä ja
öljymarkkinoiden vakautuminen edesauttaa energiasektoria. Näilläkin sektoreilla on suuri paino osakeindeksissä.
Tuottopotentiaalia tarjoaa myös Brasilian real, jonka käänne vahvistuvaan suuntaan on tapahtunut hyvin alhaisilta
tasoilta. Nousutrendillä on potentiaalia jatkua talouden elpymisen ja maltillistuvien inflaationäkymien tukemana,
jotka kannustavat myös ulkomaisten pääomavirtojen paluuta Brasiliaan.

Lainan kohde-etuus
Kohde-etuutena suurimmat brasilialaiset yritykset

Lainan kohde-etuutena on iShares MSCI Brazil Capped ETF-indeksiosuusrahasto, jota hoitaa maailman suurin
varainhoitotalo BlackRock. Rahaston tavoitteena on seurata MSCI Brazil 25/50 Indeksin tuottoa painottamalla osakeomistuksensa indeksin mukaisesti Brasilian suurimpien yhtiöiden osakkeisiin. ETF (eng. exchange traded fund) tarkoittaa pörssinoteerattua rahasto-osuutta ja kyseisen rahaston ensisijainen pörssilistaus on NYSE Arca -pörssissä.
Rahaston hallinnoitavat varat olivat 21.7.2016 noin USD 3,76 miljardia ja se on maailman suurin Brasiliaan sijoittava
rahasto mukaan lukien indeksiosuusrahastot sekä aktiivisesti hoidetut rahastot. Rahasto on valittu sijoitusobligaation kohde-etuudeksi mm. erinomaisen likviditeettinsä ansiosta.
Kohde-etuuden tuotoksi OP Sijoitusobligaatio Brasilia VI/2016 -lainassa katsotaan Indeksiosuusrahaston pörssinoteerauksen kehitys, joka ei ota huomioon osinkoja. Kaikki rahaston yhtiöt on listattu Brasilian pörssissä. Rahaston
noteerauksen kehitys kuvaa hyvin Brasilian osakemarkkinoiden tuottoa USD -sijoittajan näkökulmasta ja sitä käytetäänkin laajasti kohde-etuutena useissa sijoitustuotteissa.
Yhtiöt MSCI Brazil 25/50 -indeksiin valitaan niiden markkina-arvon ja suuren kaupankäyntivolyymin perusteella.
Sijoittamalla OP Sijoitusobligaatio Brasilia VI/2016 -lainaan pääsee helposti hyötymään Brasilian talouden ennustetusta kasvusta ja nimellispääoma 100 % maksetaan lainan eräpäivänä takaisin (huomioiden liikkeeseenlaskijariski). Sijoittajan ei tarvitse myöskään huolehtia osakevalintaprosessista, vaan se tapahtuu osakeindeksin sääntöjen
mukaan.
Lisää tietoa rahastosta on saatavilla sivustolla: www.ishares.com

Toimialajakauma indeksiosuusrahastossa
21.7.2016

Toimialajakauma indeksiosuusrahastossa 21.7.2016

Indeksiosuusrahaston 25 suurinta yhtiötä
21.7.2016

Yhtiö
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA
AMBEV SA
BANCO BRADESCO PREF
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA
PETROBRAS
CIELO S/A
BMF BOVESPA BOLSA DE VALORES MERCA
BRF SA
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU S/A
ULTRAPAR PARTICIPOES SA
VALE S A
BANCO BRADESCO
KROTON EDUCACIONAL SA
BB SEGURIDADE SA
LOJAS RENNER S/A
CIA VALE DO RIO DOCE SH
TELEFONICA BRASIL SA
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS S
BANCO DO BRASIL S/A
RAIA DROGASIL SA
LOJAS AMERICANAS S.A.
EMBRAER SA
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE
CETIP SA BALCAO ORGANIZADO DE ATIV
HYPERMARCAS S/A
Lähde:
www.ishares.com
Lähde:
www.ishares.com
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
WEG SA
BR MALLS PARTICIPACOES S/A
KLABIN UNITS SA
JBS S/A
BANCO SANTANDER BRASIL UNITS SA
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC
TRACTEBEL ENERGIA SA
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERA
TIM PARTICIPACOES S/A
CPFL ENERGIA S.A.
GERDAU PREF SA
LOCALIZA RENT A CAR S/A
OP Sijoitusobligaatio Brasilia VI/2016 ehtojen tiivistelmä
CENTRAIS ELETR BRAS-ELETROBRAS SER
ENERGIAS DO BRASIL SA
Liikkeeseenlaskija:
OP Yrityspankki Oyj
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIA
EQUATORIAL ENERGIA SA
Lainan nimi:
OP Sijoitusobligaatio Brasilia VI/2016
NATURA COSMETICOS S.A.
Kohde-etuus:
iShares MSCI Brazil Capped ETF-indeksiosuusrahasto FIBRIA CELULOSE S.A.
COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO
Velkakirjojen muoto:
Arvo-osuusmuotoinen
QUALICORP SA
M. DIAS BRANCO S/A INDUSTRIA E COM
Velkakirjojen nimellisarvo:
1 000 euroa (minimimerkintä)
TOTVS S/A
Merkintäaika:
15.8.2016 – 23.9.2016
SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA-CO
Merkinnän maksu:
Maksetaan merkintähetkellä
PORTO SEGURO SA
Liikkeeseenlaskupäivä:
28.9.2016
BRASKEM PREF SERIES A SA

Toimiala
Paino
Rahoitus
10.48 %
Päivittäistavarat
9.18 %
Rahoitus
8.20 %
Energia
4.62 %
Energia
4.01 %
Informaatioteknologia
3.92 %
Rahoitus
3.71 %
Päivittäistavarat
3.25 %
Rahoitus
3.12 %
Energia
2.82 %
Perusteollisuus
2.39 %
Rahoitus
2.34 %
Kulutustavarat ja -palvelut
2.18 %
Rahoitus
1.96 %
Kulutustavarat ja -palvelut
1.92 %
Perusteollisuus
1.91 %
Tietoliikennepalvelut
1.79 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut 1.76 %
Rahoitus
1.70 %
Päivittäistavarat
1.67 %
Kulutustavarat ja -palvelut
1.25 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut 1.24 %
Yhdyskuntapalvelut
1.22 %
Rahoitus
1.07 %
Päivittäistavarat
1.07 %
Perusteollisuus
0.95 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut 0.95 %
Rahoitus
0.92 %
Perusteollisuus
0.92 %
Päivittäistavarat
0.89 %
Rahoitus
0.89 %
Päivittäistavarat
0.84 %
0.83 %
Yhdyskuntapalvelut
0.77 %
Tietoliikennepalvelut
0.76 %
Yhdyskuntapalvelut
0.69 %
Perusteollisuus
0.68 %
Teollisuustuotteet ja -palvelut 0.68 %
Yhdyskuntapalvelut
0.67 %
Yhdyskuntapalvelut
0.67 %
Rahoitus
0.65 %
Yhdyskuntapalvelut
0.63 %
Päivittäistavarat
0.58 %
Perusteollisuus
0.57 %
Energia
0.55 %
Terveydenhuolto
0.53 %
Päivittäistavarat
0.52 %
Informaatioteknologia
0.52 %
Perusteollisuus
0.47 %
Yhdyskuntapalvelut
0.47 %
Rahoitus
0.44 %
Perusteollisuus
0.40 %

Sijoitukseen liittyviä riskejä
Joukkolainan riskit

Jos joukkolaina pidetään takaisinmaksupäivään (14.10.2020) asti, sen nimellispääomaan ei kohdistu osake-, korkotai valuuttamarkkinoiden riskiä. Liikkeeseenlaskija maksaa sijoittajalle eräpäivänä vähintään lainan nimellisarvon
huomioiden kuitenkin Liikkeeseenlaskijariski. Mikäli sijoittaja myy lainan ennen eräpäivää, hänellä saattaa olla esimerkiksi markkinakehitykseen liittyvä riski, minkä johdosta voi syntyä luovutustappiota. Myös lainaehtojen mukaisen ennenaikaisen takaisinmaksun tapahtuessa maksettava määrä voi olla yli tai alle lainan nimellisarvon. Yleisesti
voidaan sanoa, että lainan ostohetken ja myyntihetken tai ennenaikaisen takaisinmaksuhetken välisenä aikana esimerkiksi korkotason nousu voi laskea lainan arvoa. Vastaavasti yleisen korkotason lasku puolestaan voi nostaa lainan arvoa. Lisäksi lainan tuottoon aina vaikuttaa myös kohde-etuuden kehitys. Hyvityksen suuruuteen vaikuttaa
myös Valuuttakurssikerroin siten, että euron arvon laskiessa suhteessa US-dollariin, pienenee sijoittajalle maksettava
Hyvityksen määrä. Jos laina pidetään takaisinmaksupäivään asti eikä maksettavaa hyvitystä muodostu, on lainan
efektiivinen vuotuinen tuotto ylikurssin vuoksi negatiivinen (-3.40 %). Maksettua ylikurssia ei palauteta.

Riski lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin ilman erityistä syytä, jolloin Liikkeeseenlaskija
maksaa sijoittajalle takaisin nimellisarvon kokonaisuudessaan sekä Lainan päättymishetken markkina-arvoisen tuoton, joka voi olla nolla. Sijoittaja menettää mahdollisesti maksamansa ylikurssin.
Lisäksi Liikkeeseenlaskijalla on oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin ennen sovittua takaisinmaksupäivää
lainaan soveltuvan Suojausinstrumenttiin kohdistuneen lainmuutoksen vuoksi. Tällöin liikkeeseenlaskija maksaa
sijoittajille laskenta-asiamiehen hyvän markkinatavan mukaisesti määrittelemän lainalla suojausinstrumentin muutoshetkellä olevan markkina-arvon, joka voi olla yli tai alle lainan nimellisarvon. Lisäksi lainaan voidaan soveltaa
erityistä ennenaikaista takaisinmaksua, mikäli kohde-etuuden korvaaminen tai laskennan korjaus johtaisivat kohtuuttomaan lopputulokseen.

Liikkeeseenlaskijariski

Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee
maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Lainalle ei ole asetettu vakuutta. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan mahdollisen maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.
OP Yrityspankki Oyj on vakaa vuonna 1902 perustettu liikepankki ja OP Ryhmän keskusrahalaitos.
OP Osuuskunta on OP Yrityspankki Oyj:n ainoa osakkeenomistaja. OP Yrityspankki Oyj:n kansainvälinen luottokelpoisuusluokitus on Aa3 (Moody’s) ja AA- (Standard & Poor’s), mikä vastaa vahvaa luottokelpoisuutta (tilanne
21.7.2016).

Sijoittajalle maksettavan mahdollisen hyvityksen laskeminen:
Sijoitukselle maksettava hyvitys on sidottu kohde-etuudeksi valitun iShares MSCI Brazil Capped ETF -indeksiosuusrahaston tuottoon. Kohde-etuuden tuotto lasketaan lähtöarvon määräytymispäivän (28.9.2016) virallisen päätösarvon ja loppuarvon määräytymispäivän (28.9.2020) virallisen päätösarvon välisenä suhteellisena kehityksenä. Kohde-etuuden arvonmuutoksen laskennassa sovelletaan kolmea tuottoporrasta, mikä tarkoittaa, että sijoittaja pääsee
osallistumaan kohde-etuuden positiiviseen kehitykseen sitä enemmän, mitä voimakkaammin kohde-etuuden noteeraus nousee laina-aikana. Tuottoportaat rajaavat lainan hyvityksen laskennassa huomioitavan kohde-etuuden arvonmuutoksen suuruuden riippuen siitä, mille tuottoportaalle kohde-etuuden tuotto määrittyy 28.9.2020.
Rahaston kehitys (tuottoporras)
alle 20 %

Kohde-etuuden
arvonmuutos

Valuuttakurssikerroin

Lainan tuottokerroin

Lainan hyvitys

0%

100 %*

100 %**

0 %***

vähintään 20 %, mutta alle 40 %

10 %

100 %*

100 %**

10 %***

vähintään 40 %, mutta alle 60 %

30 %

100 %*

100 %**

30 %***

60 % tai enemmän

60 %

100 %*

100 %**

60 %***

Laina-ajan päättyessä hyvitys lasketaan kertomalla huomioitava kohde-etuuden arvonmuutos, joka voi olla 0 %,
EURUSD -valuuttakurssikertoimella ja tuottokertoimella, joka on alustavasti 100 % (vähintään 70 %).

Kohde-etuuden pörssinoteerauksen ollessa US-dollarimääräinen vaikuttaa US-dollarin kehitys suhteessa euroon
myös mahdollisen hyvityksen suuruuteen. Valuuttakurssikerroin on EURUSDalkuarvo/EURUSDloppuarvo. Sijoittajan
saama kokonaistuotto kasvaa kohde-etuuden arvonmuutosta korkeammaksi, mikäli USD on vahvistunut suhteessa
euroon. Puolestaan, jos USD on heikentynyt suhteessa euroon, kokonaistuotto on pienempi kuin kohde-etuuden
arvonmuutos.
Jos Rahaston arvonkehitys tarkasteltuna 28.9.2020 jää alle 20 %:n lähtöarvostaan, maksettavaa hyvitystä ei muodostu. Sijoittajille maksetaan eräpäivänä kuitenkin vähintään lainan nimellisarvo huomioiden kuitenkin liikkeeseenlaskijariski. Jos Laina pidetään eräpäivään, eikä hyvitystä muodostu, lainan efektiivinen vuotuinen tuotto on ylikurssin vuoksi negatiivinen (-3,40 %). Ylikurssia ei palauteta. Lainalla ei ole vakuutta.
*
Valuuttakurssikerroin riippuu EURUSD-valuuttaparin kehityksestä, esimerkissä on oletettu valuuttakurssi muuttumattomaksi (100 %).
** Tuottokerroin on alustavasti 100 % ja se vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä. Tuottokerroin on vähintään 70 %.
*** Lainan hyvitys on edellä laskettu oletuksilla: Tuottokerroin 100 % ja Valuuttakurssikerroin 100 %

Esimerkkejä osakeindeksirahaston kehityksestä ja
lainan hyvityksen laskemisesta
Esimerkeissä ei ole otettu huomioon verovaikutuksia
Esimerkit eivät kuvasta lainan historiallista tai odotettua
kehitystä
Esimerkki 1

Indeksiosuusrahaston kehitys

Indeksiosuusrahaston kehitys

Esimerkki 2

Kohde-etuuden
Kohde-etuuden
tuotto on
tuotto on
negatiivinen
positiivinen
Suurin mahdollinen Pienin mahdollinen
tuotto
tuotto
Emissiokurssi

115%

115%

0%

0%

Sijoituksen
nimellisarvo, €

15 000 €

15 000 €

Sijoittaja maksaa, €

Merkintäpalkkio

17 250 €

17 250 €

Kohde-etuuden
tuotto*

70,00%

-100%

Kohde-etuuden
arvonmuutos**

60,00%

0%

Valuuttakurssikerroin***

100%

100%

Tuottokerroin****

100%

100%

60,00%

0,00%

24 000 €

15 000 €

8,51%

-3,40%

Hyvitys
Sijoittajalle
maksetaan, €
Todellinen
vuosituotto

*
Indeksiosuusrahaston tuotto: Loppuarvo/Alkuarvo -1
** Indeksiosuusrahaston huomioitu arvonmuutos: (0%, 10%, 30% tai 60%)
*** Valuuttakurssikerroin lasketaan: EURUSDalkuarvo/EURUSDloppuarvo,
esimerkissä oletettu vakioksi
**** Tuottokerroin on alustava (vähintään 70%). Se vahvistetaan viimeistään
liikkeeseenlaskupäivänä

Kuva:
tuottotuotto
lasketaan
lähtöarvon
ja päättymisarvon
välisenä kehityks
Kuva:Indeksiosuusrahaston
Indeksiosuusrahaston
lasketaan
lähtöarvon
ja päättymiskertoo indeksiosuusrahaston tuoton eri vaihtoehdot ja vastaavat sijoittajan lainasta saamat h
arvon välisenä 100
kehityksenä.
Kuvaaja
kertoo
tuotuottokertoimella
% (alustava,
vähintään
70 %)indeksiosuusrahaston
ja valuuttakurssikertoimella
100 % (yksin
vuoksi
valuuttakurssien
pysyvänsaamat
muuttumattomina).
ton erituottokuvaajassa
vaihtoehdot jaoletetaan
vastaavat
sijoittajan lainasta
hyvitykset

tuottokertoimella 100 % (alustava, vähintään 70 %) ja valuuttakurssikertoimella 100 % (yksinkertaisuuden vuoksi tuottokuvaajassa oletetaan valuuttakurssien pysyvän muuttumattomina).
Indeksiosuusrahaston yhtiöt 21.7.2016

OP Sijoitusobligaatio Brasilia VI/2016 ehtojen tiivistelmä
Liikkeeseenlaskija:

Merkinnän maksu:

OP Yrityspankki Oyj

Maksetaan merkintähetkellä

Lainan nimi:

Liikkeeseenlaskupäivä:

OP Sijoitusobligaatio Brasilia VI/2016

28.9.2016

Kohde-etuus:

Takaisinmaksupäivä:

iShares MSCI Brazil Capped ETFindeksiosuusrahasto

14.10.2020

Velkakirjojen muoto:
Arvo-osuusmuotoinen

Velkakirjojen nimellisarvo:

Verotus:

Lainan tuotto on lähdeveronalainen, mikäli
se pidetään takaisinmaksupäivään
(14.10.2020) asti. Mikäli laina myydään
ennen sitä, syntynyt luovutusvoitto/-tappio
on pääomatuloverotuksen alaista.

Takaisinmaksumäärä:

Emissiokurssi:
115 %

Arvo-osuuksien omistajille maksetaan takaisinmaksupäivänä lainan nimellispääoma
sekä mahdollinen hyvitys.

Vakuus:

Noteeraus:

Ei vakuutta

Lainaa ei listata.

1 000 euroa (minimimerkintä)

Merkintäaika:

15.8.2016 – 23.9.2016

OP Osuuskunnan jäsenosuuspankeissa ja OP Yrityspankissa otetaan
vastaan Lainaa koskevia osto- ja myyntitarjouksia. OP Yrityspankki Oyj
pyrkii antamaan ostonoteerauksia lainalle sen juoksuaikana normaaleissa markkinaolosuhteissa. Lainan jälkimarkkina-arvoon voi vaikuttaa
kohde-etuuden kehitykseen liittyvän markkinariskin lisäksi likviditeetti-, korko-, valuutta- ja luottoriski.

Lainaan liittyvät kulut ja palkkiot

Lainan säilytyksestä veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston
mukainen säilytyspalkkio. OPn säilytysmaksuihin voi käyttää OP-bonuksia.

Strukturointikustannus

Strukturointikustannus on noin 2,90 prosenttia, joka vastaa noin 0,71
prosentin vuotuista kustannusta, mikäli sijoitus pidetään eräpäivään
asti, eikä Lainassa ole tapahtunut ennenaikaista takaisinmaksua. Strukturointikustannuksen suuruus perustuu sille oletukselle, että Lainan

VASTUUVARAUMA
OP Yrityspankki Oyj on laatinut tämän materiaalin markkinointitarkoituksessa. Materiaali ei ole täydellinen kuvaus
tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Annetut tiedot ja
näkemykset edustavat OP Yrityspankki Oyj:n mielipidettä
ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Annettuja tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi
tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta
tai myymisestä. Materiaalissa ei huomioida kenenkään yksittäisen henkilön sijoitustavoitteita, taloudellista asemaa,
sijoituskokemusta ja -tietämystä tai muita seikkoja. Ennen
sijoituspäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys
ei ole tae tulevista tuotoista. Mikäli esimerkeissä on käytetty
historiallisia markkina-arvoja, markkina-arvot on määritetty
käyttäen hyväksi julkisesti luotettavina pidetyistä lähteistä
saatua tietoa ja OP Yrityspankki on antanut ne vilpittömässä mielessä sen näkemyksen mukaan, joka OP Yrityspankilla
on markkina-arvosta arvostushetkellä. OP Yrityspankki Oyj
ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen
neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa
jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman
OP Yrityspankki Oyj:n suostumusta.

Yhdessä hyvä tulee.

emissiokurssi on 115 %. Kustannus sisältyy merkintähintaan, eli sitä ei
vähennetä eräpäivänä maksettavasta tuotosta taikka eräpäivänä palautettavasta takaisinmaksettavasta määrästä.
Strukturointikustannus määritellään lainakohtaisesti ja se perustuu lainan sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten arvoille arvostuspäivän 2.8.2016. Strukturointikustannus sisältää kaikki liikkeeseenlaskijalle lainasta aiheutuvat kulut, kuten liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali ja markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Liikkeeseenlaskija ei peri lainasta erillistä merkintäpalkkiota. Laina on osa liikkeeseenlaskijan varainhankintaa.

Ehto lainan liikkeeseenlaskun toteutumiselle:

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus perua lainan liikkeeseenlasku, mikäli
merkintöjen määrä jää alle kolmen miljoonan euron. Liikkeeseenlaskija
peruuttaa lainan liikkeeseenlaskun, mikäli tuottokerroin jää alle 70 %:n.

RISKILUOKITUS:MATALARISKI.PÄÄOMATURVA. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoma palautetaan eräpäivänä, mikäli liikkeeseenlaskija on maksukykyinen. Sijoituksessa voi olla enintään 15
% ylikurssia. Pääomaturva on voimassa ainoastaan eräpäivänä eikä se kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja
kuluja.Liikkeeseenlaskijantakaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointiesitteessä.Lisätietojariskiluokituksesta Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n (Finnish Structured
Products Association) Internet –sivuilta
www.sijoitustuotteet.fi.

OP Yrityspankki Oyj
Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 199920-7
PL 308, 00101 OP
www.op.fi
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