Valutacertifikat KINA Bull A S
STRUKTURERADE PLACERINGAR

BÖRSHANDLADE CERTIFIKAT

För dig som tror på en stärkt kinesisk
yuan!

Särskild information om den kinesiska
valutan

Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och
får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot
amerikanska dollar.

Från och med juli 2010 kan utländska investerare handla
kinesiska yuan fritt utanför Kina. Detta är en stor reform
och ett viktigt steg i Kinas ambition att internationalisera
sin valuta. Inom landets gränser är dock yuanen fortfarande strikt reglerad och en aktiv centralbank styr dess
kurs genom interventioner. På den oreglerade marknaden
utanför Kina bestäms kursen av utbud och efterfrågan
varför yuanen kan handlas till olika kurser i och utanför
landet. Det finns dock kanaler som förbinder dessa två
marknader vilket tenderar att utjämna skillnaden. För att
särskilja marknaderna benämns den yuan som handlas i
Kina med CNY och den som handlas utanför Kina med
CNH.

Certifikat stiger i värde när yuanen stärks, och sjunker i
värde när yuanen försvagas mot den amerikanska dollarn.
Dessutom medför hävstången i certifikatet att den procentuella förändringen i certifikatets värde blir större än
den procentuella förändringen i yuankursen under innehavsperioden (förutsatt att hävstången är större än 1 vid
köptillfället, och exklusive avgift, räntor och eventuell
valutakursförändring mellan den amerikanska dollarn och
den svenska kronan).
Hävstången ökar alltså inte bara möjliga vinster, utan även
möjliga förluster. Ju större hävstång, desto högre är både
avkastningspotential och risk. Därför kräver detta certifikat mer kunskap och tätare bevakning av dig som kund än
certifikat utan hävstång. Mer information om vilka risker
som finns hittar du på sidan 4 i denna broschyr och i SEB:s
offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram.
Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller
idag (mar 2012). Skattereglerna kan dock ändras över
tiden. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig
beror på dina individuella förutsättningar. Se närmare på
sidan 5 i denna broschyr.

Observera att avkastningen i certifikatet kommer att vara
kopplad till utvecklingen i CNH. Det är inte säkert att CNH
följer utvecklingen i CNY.
Marknadspraxis är att uttrycka valutaparet CNH (kinesiska
yuan) mot amerikanska dollar (USD) som USD/CNH, d v s
antalet yuan per dollar. Referenstillgången i detta certifikat är angiven som CNH/USD, d v s antalet dollar per
yuan. En förstärkning av yuanen innebär att CNH/USD
stiger, och en försvagning att CNH/USD faller.
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Kortfattat om detta certifikat
Produktnamn

Valutacertifikat KINA Bull A S

Börskod

KINA Bull A S

Referenstillgång

CNH/USD (antalet dollar per yuan)

Typ

Valutacertifikat. Certifikatet följer referenstillgångens prisutveckling och ger
en hävstång på den totala procentuella förändringen i referenstillgångens
pris under innehavsperioden.

Hävstång

Hävstången beror på certifikatets värde vid köptillfället. Se
www.seb.se/borsochfinans, fliken Strukturerade placeringar för aktuell
hävstång.

Börsregistrering

NASDAQ OMX Stockholm AB

Emittent

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ”SEB”, orgnr 502032-9081

ISIN

SE0003883156

Noteringsvaluta

SEK

Noteringsdag

2011-03-31

Emissionsdag

2011-03-31

Sista handelsdag

2024-03-31, eller sådan annan dag som SEB meddelar.

Börspost

1 certifikat

Produktgrupp

D

Avgifter

Kurtage enligt SEB:s gällande prislista vid köp och försäljning.
Avgift om 1,2 % av certifikatets värde per år.

Valutacertifikat KINA Bull A S

3

BÖRSHANDLADE CERTIFIKAT

STRUKTURERADE PLACERINGAR

Hävstången
När referenstillgångens pris rör sig upp eller ner och påverkar certifikatets värde kommer hävstången vid varje givet tillfälle att variera. Men på din egen ursprungliga kapitalinsats har du samma hävstång på den totala procentuella förändringen i referenstillgångens pris som när du köpte certifikatet (exklusive avgift, räntor och eventuell förändring i valutakursen USD/SEK). Den hävstång som gäller i din investering avgörs av vilken hävstång som råder när du köper ditt certifikat, och är beroende av certifikatets värde vid det tillfället. Kontrollera därför aktuell hävstång i kurslistan innan du köper
certifikatet.

Automatisk stop loss – certifikatet kan stängas i förtid
Detta certifikat har en automatisk stop loss som innebär att det stängs när hävstången når en viss nivå. Om referenstillgångens pris har rört sig på ett sådant sätt att certifikatets hävstång närmar sig stop loss-nivån finns det alltid en möjlighet att priset vänder tillbaka. Det är ditt eget ansvar att besluta om du vill sälja certifikatet till rådande marknadsvärde,
eller istället avvakta marknadens utveckling.
Om certifikatets hävstång når sin stop loss-nivå kommer SEB att stänga certifikatet och handelstoppa det på börsen. SEB
kommer därefter att avveckla de positioner i referenstillgången som SEB har tagit för att spegla värdeutvecklingen i certifikatet. Efter stängningsförfarandet kommer slutvärdet att betalas till dig.
Certifikatets stop loss-nivå anges på kurssidan. Observera att slutvärdet kan bli högre eller lägre än det värde i certifikatet
som rådde när stängningen påbörjades. Det beror på att det pris som referenstillgången faktiskt avvecklas på kan avvika
från det pris som gällde när stop loss-nivån uppnåddes. Vid kraftiga marknadsrörelser ökar risken att du förlorar hela ditt
investerade kapital.

Faktorer som påverkar certifikatets värde
Certifikatets värde påverkas av:

Effekt på certifikatets värde:

Kursen CNH/USD (antalet dollar per yuan)

Positiv om CNH/USD-kursen stiger (CNH stärks)/ Negativ om CNH/USD-kursen faller (CNH
försvagas). Effekten blir större ju högre hävstången är.

Kursen USD/SEK (antalet svenska kronor per
dollar)

Effekten av förändringen i CNH/USD-kursen på certifikatets värde blir större om USD/SEKkursen stiger (SEK försvagas) och mindre om USD/SEK-kursen faller (SEK stärks).

Rörlig intäktsränta i SEK på underliggande SEKbelopp

Positiv*

Rörlig intäktsränta i CNH på underliggande CNHbelopp

Positiv*

Rörlig finansieringsränta i USD på underliggande
USD-belopp

Negativ

Avgift

Negativ

* I extremfall kan intäktsräntan bli negativ, och därför ha en negativ effekt på certifikatets värde.
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Räkneexempel
Tabellerna nedan visar exempel på hur olika förändringar i referenstillgångens pris skulle påverka certifikatets värde
under fem handelsdagar vid en hävstång på 2, 5 respektive 6 vid köptillfället. Beräkningarna är gjorda med en konstant
USD/SEK-kurs och inklusive avgift och räntor**, men eftersom tidsperioden är kort har avgift och räntor inte någon synbar effekt på avkastningen. Vi bortser från kurtage.
Dag

Ackumulerad
förändring CNH/USD:
yuanförstärkning (+) /
yuanförsvagning (-)

Certifikatets
ackumulerade
värdeutveckling

Hävstång = 2 vid köptillfället

1
2

-1%

-2%

3

-4%

-8%

4

+1%

+2%

5

+4%

8%

-1%

-5%

Hävstång = 5 vid köptillfället

1
2
3

-4%

-20%

4

+1%

+5%

5

+4%

+20%

2

-1%

-6%

3

-4%

-24%

Hävstång = 6 vid köptillfället

1

4

+1%

+6%

5

+4%

+24%

** Räntor som är inkluderade motsvarar rådande ränteläge i mars 2012.
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Risker

Marknadsrisk

Nedan finner du en översikt av de
risker som kan förknippas med
detta certifikat. Du kan hitta mer
information i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är
publicerat på SEB:s hemsida på
www.seb.se/cert.

Placeringar i finansiella instrument är alltid spekulation som
ger möjlighet till värdestegringar
och vinster, men som samtidigt
innebär risk för värdeminskning
och förlust. När du köper ett
börshandlat certifikat tar du en
risk på prisutvecklingen i den
referenstillgång/-ar som certifikatet är exponerat mot. Detta brukar kallas marknadsrisk. Du tar en
marknadsrisk på utvecklingen i
den kinesiska yuanen (CNH) mot
den amerikanska dollarn (USD).
Om CNH/USD faller (yuanen
försvagas mot den amerikanska
dollarn) minskar ditt certifikat i
värde. Du kan förlora hela ditt
investerade kapital. Ju högre
hävstången är, desto mindre
kursrörelser krävs för att hela
kapitalet ska gå förlorat.

Kreditrisk

Utgivare (emittent) av certifikaten
är SEB. Det betyder att du som
innehavare av ett certifikat har en
kreditrisk på SEB. Vid en kreditrisk måste du bedöma SEB:s
förutsättningar att fullgöra sina
åtaganden enligt certifikatets
villkor under dess löptid. En
placering i ett certifikat omfattas
inte av den statliga insättningsgarantin.
Likviditetsrisk/kursrisk

Skillnaden mellan köp- och säljkurs kan variera beroende på
rådande marknadsförhållanden,
men under marknadsplatsens
handelstider är SEB market maker
och ställer därför under normala
marknadsförhållanden priser och
säkerställer likviditet. Det kan
under vissa perioder vara svårt
eller omöjligt att handla i certifikatet, t ex vid bristande likviditet i
referenstillgången eller då handeln på relevant marknadsplats
stängs på grund av marknadsavbrott eller vid tekniska fel hos
marknadsplatsen, SEB eller
Euroclear Sweden AB (f d VPC).
Valutarisk

Certifikatets värde följer utvecklingen i den kinesiska yuanen
(CNH) mot den amerikanska
dollarn (USD), medan certifikatet
är noterat i svenska kronor (SEK).
Avkastningen i certifikatet påverkas därför av kursförändringar
mellan den svenska kronan och
den amerikanska dollarn.
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Stop loss

Vid en eventuell stop loss stängs
certifikatet och slutvärdet kommer att betalas till dig. Slutvärdet
kan bli högre eller lägre än det
värde i certifikatet som rådde när
stängningen påbörjades. Även
om stop loss-förfarandet påbörjas innan certifikatets värde är
noll kan alltså hela certifikatets
värde gå förlorat.
Politisk risk

SEB har för att säkerställa värdet
av certifikatet och för att kunna
erlägga slutlikvidbelopp ingått
transaktioner (positioner) i den
kinesiska yuanen (CNH). CNH är
benämningen på den kinesiska
yuanen som handlas utanför
Kina. CNH skall inte förväxlas
med den kinesiska yuanen,
(CNY), som handlas innanför
Kinas gränser. CNY har historiskt
sett varit svår att handla då kinesisk reglering inneburit starka
restriktioner på hur valutan får
handlas utanför Kina. CNH är
däremot inte belagd med samma
restriktioner och handel i valutan
kan i dagsläget ske mer eller
mindre fritt. Det finns dock en

politisk risk att Kina i framtiden
kan komma att ändra sin lagstiftning och reglering avseende CNH
på ett sätt som starkt kan komma
att begränsa eller omöjliggöra för
SEB att upprätthålla existerande
positioner eller ingå nya. SEB kan
då tvingas stänga ner alla eller
delar av redan ingångna positioner vilket på ett negativt sätt
kan komma att påverka värdet av
certifikatet samt slutlikvidbeloppets storlek.
Om ny lagstiftning eller nya restriktioner införs i Kina, som
enligt SEB:s bedömning, medför
att SEB för tillfället eller på sikt
inte kan uppfylla villkoren i certifikatet kommer SEB göra de
justeringar SEB anser nödvändiga. Sådana justeringar kan
bland annat innebära att SEB
stänger certifikatet i förtid och
investerare kan då förlora hela
eller delar av sitt investerade
belopp. SEB följer kontinuerligt
utvecklingen i Kina men kan i
dagsläget inte förutspå om eller
när eventuell reglering avseende
CNH kan komma att införas.
Övrig risk

Olika marknadsaktörers certifikat
kopplade till samma marknad är
ofta konstruerade på olika sätt
och kan därför vara svåra att
jämföra. Information om hur
detta certifikat är konstruerat
finner du här i broschyren.

Övrig information
Fullständiga villkor

Till varje specifikt erbjudande
finns Slutliga Villkor, som i detalj
specificerar villkoren för den
enskilda produkten. För en fullständig bild av produkten och
samtliga risker bör Slutliga Villkor
läsas tillsammans med SEB:s
offentliggjorda Grundprospekt
för Certifikat- och Warrantprogram. Dessa dokument är publicerade i kurslistan på
www.seb.se/borsochfinans, fliken
Strukturerade placeringar. Pro-
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spektet är på svenska och SEB
kommer under avtalstiden att
kommunicera på svenska och
engelska. För villkoren och marknadsföringen gäller svensk lag
och eventuell tvist avgörs i första
instans av Stockholms tingsrätt.
För mer information om SEB och
dess tjänster se ”Information om
SEB och dess värdepapperstjänster” som du hittar på www.seb.se,
Spara & Placera, ”Regler för
hantering av värdepapper”.
Så handlar du

Börshandlade certifikat handlas
precis som aktier. Du behöver
alltså en depå eller ett servicekonto/vp-konto. SEB ställer köpoch säljkurser i certifikaten, vilket
gör att du kan köpa och sälja dem
till rådande marknadsvärde under
börsens öppettider. Certifikaten
handlas styckvis. Det minsta antal
du kan köpa är alltså ett certifikat.
Du lägger order på Internetkontoret, via Telefonbanken eller
genom din bankkontakt på SEB,
alternativt hos något annat värdepappersinstitut.
Avgifter

När du handlar SEB:s certifikat
betalar du kurtage till din bank
(SEB eller annan bank ) eller
mäklare på samma sätt som när
du handlar aktier. Förutom kurtage dras en avgift från värdet på
ditt certifikat löpande under
innehavsperioden. Storleken på
avgiften varierar beroende på typ
av certifikat, se därför certifikatets Slutliga Villkor för att få veta
hur stor avgiften är på årsbasis.
Den andel av avgiften som är
hänförlig till en dag dras automatiskt från ditt certifikats värde
varje dag. För ett certifikat som
kostar 50 kr motsvarar en avgift
på 1,2 procent per år en värdeminskning på 0,60 kr per år eller
0,002 kr per dag om marknaden i
övrigt är oförändrad och bortsett
från positiva och/eller negativa
ränteeffekter.
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Räntor

Observera att intäktsräntan och
finansieringsräntan kan följa
fixingräntorna för olika valutor.
Räntesatsen för intäktsräntan
kan därför skilja sig från finansieringsräntan. Olika räntesatser kan
påverka ditt certifikats värde
både positivt och negativt. De
räntor som adderas till eller dras
från ditt certifikat påverkar certifikatets värde mer ju större hävstången är. Räntenivåerna kommer att anpassas till rådande
marknadsläge. I extremfall kan
intäktsräntan bli negativ och
påverka certifikatets värde negativt.
Emittent

Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ) ”SEB”, orgnr 5020329081, 106 40 Stockholm, har bl a
tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. SEB står under Finansinspektionens tillsyn.
Skatteregler för fysiska personer

Denna information berör endast
fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För
andra fysiska personer och för
juridiska personer gäller andra
regler. Uppgifter om skatter är
baserade på de regler som gäller
idag (mar 2012). Skattereglerna
kan dock ändras över tiden. Den
som är osäker på hur ett börshandlat certifikat ska beskattas
bör rådgöra med en skatterådgivare. Vad skattereglerna får för
konsekvenser för just dig beror
på dina individuella förutsättningar.
Frågan om hur börshandlade
certifikat ska beskattas har ännu
inte prövats. Enligt SEB:s bedömning ska beskattningen av börshandlade certifikat ske på följande sätt.
Placering där referenstillgången
är valutor

Vid avyttring eller stängning
beskattas värdeförändringen på

valutacertifikatet som kapitalvinst eller kapitalförlust. Beskattningen sker enligt reglerna för
marknadsnoterade fordringsrätter. Det innebär att kapitalvinster
ska tas upp till 100 procent och
att kapitalförluster är avdragsgilla
till 100 procent i inkomstslaget
kapital.
Produktgrupp

D. Mer information om SEB:s
produktgrupper hittar du på
www.seb.se, Spara & Placera,
"Regler för hantering av värdepapper".
Förtida inlösen

Certifikatet har en löptid på 3 år,
men du bestämmer själv hur
länge du vill behålla det. Enklast
säljer du det på börsen till det
aktuella marknadsvärdet när som
helst under löptiden. Om du vill
kan du lösa in certifikatet i förtid
till certifikatets teoretiska värde
vid vissa dagar under året. Om du
är innehavare eller depåkund i
SEB anmäler du din önskan om
förtida inlösen på en särskild
blankett som finns att ladda ner
på www.seb.se/cert. Övriga, d v s
de som har sina certifikat registrerade i annan bank än SEB,
påkallar förtida inlösen genom sin
depåbank. Regler och avgifter
som är förknippade med förtida
inlösen hittar du i Slutliga Villkor.
Klagomål

Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör kontakt
snarast tas med den enhet inom
SEB som tillhandahållit produkten. Om klagomålet därefter
kvarstår hänvisas till: SEB Kundrelationer, 106 40 Stockholm,
Telefon 0771-62 10 00. Ytterligare information om klagomålshantering och hur du går vidare
med ditt klagomålsärende finns
på SEB:s hemsida, www.seb.se.
Allmänt gäller

Denna broschyr kommer från SEB
och innehåller information om
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SEB:s börshandlade certifikat.
Även om innehållet är baserat på
källor som SEB bedömt som
tillförlitliga ansvarar SEB inte för
fel eller brister i informationen
eller för förluster eller kostnader
som kan uppstå med anledning
därav. För finansiella instrument
är historisk avkastning ingen
garanti för framtida avkastning.
Du ansvarar själv fullt ut för dina
investeringsbeslut och du bör
därför alltid ta del av detaljerad
information innan du fattar beslut
om en investering. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta
del av den fullständiga analysen
och information publicerad i
anslutning därtill eller läsa den
information om specifika bolag
som finns tillgänglig på
www.seb.se/mb/disclaimers.
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Uppgifter om skatter kan ändras
över tiden och är inte heller anpassade efter just din specifika
situation. För fonder och andra
finansiella instrument är historisk
avkastning ingen garanti för
framtida avkastning. Värdet på
dina fondandelar och andra
finansiella instrument kan både
stiga och falla och det är inte
säkert att du får tillbaka det
insatta kapitalet. I vissa fall kan
förlusten även överstiga det
insatta kapitalet. Om du eller en
fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i
valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut
för dina investeringsbeslut och du
bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar
beslut om en investering.

Mer information t ex faktablad för
fonder och informations/marknadsföringsbroschyrer för
fonder och strukturerade produkter finns på www.seb.se. Om
behov finns kan du även inhämta
råd om placeringar anpassade
efter din individuella situation
från din rådgivare i SEB.
Vill du veta mer?

Tala med din bankkontakt på
närmaste SEB-kontor, eller läs
mer på www.seb.se/cert.

