Mini Futures

En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter
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Snabbkoll
på Mini Futures

Mini Futures – hävstångsinstrument
för stigande eller fallande marknad

Fördelar

Med Mini Futures kan du investera med hävstång direkt
på börsen i tillgångsslag som aktier, råvaror eller valutor.
Instrumentet lämpar sig bäst för kortsiktiga placeringar
(en dag uppemot en månad).

•

Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande
eller fallande marknad.

•

Hävstång ger hög avkastningspotential.

•

Risken är begränsad till den egna insatsen.

•

Handlas direkt på börsen med köp- och säljkurs i realtid.

•

Värdet påverkas i huvudsak av tillgångens aktuella pris,
inte vägen dit.

Nackdelar
•

Hävstången ger hög risk.

•

Du kan förlora hela kapitalinsatsen.

•

Även Mini Futures på andra tillgångsslag än valutor kan
ha valutakursrisk.

•

Kan stängas i förtid vid stop loss.

•

Om emittenten (SEB) går i konkurs kan din placering bli
värdelös.
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Mini Futures finns i två varianter:
Mini Long – för dig som tror på en stigande marknad;
ökar i värde när den underliggande tillgångens pris stiger.
Mini Short – för dig som tror på en fallande marknad;
ökar i värde när den underliggande tillgångens pris faller.
Om marknaden går emot din position minskar din Mini Future
i värde.

Hävstång ökar både avkastningspotential och risk
Tack vare hävstången i Mini Futures är det möjligt att göra stora
vinster med en liten kapitalinsats. Men hävstången ökar inte bara
möjliga vinster, utan även möjliga förluster. Ju större hävstång,
desto högre är både avkastningspotential och risk. Därför kräver
Mini Futures mer kunskap och tätare bevakning av dig som placerare än instrument utan hävstång. Du kan dock aldrig förlora
mer än det du har investerat samt de avgifter du har betalat.

Risker
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Hur fungerar Mini Futures?
En Mini Future består av två delar:
Kapitalinsats – detta är priset på din Mini Future.
Finansieringsnivå – detta är ett belopp som SEB finansierar.
Tillsammans utgör dessa två komponenter den totala exponeringen mot den underliggande tillgången. Ju större den totala
exponeringen är i förhållande till kapitalinsatsen, desto större
blir hävstången.
För att det ska vara möjligt att investera med mindre belopp
anges en multiplikator för varje Mini Future. Multiplikatorn anger
hur många enheter av underliggande tillgång som motsvaras av
en Mini Future. Om exempelvis multiplikatorn är 0,01 (en 100-del)
motsvarar en Mini Future en 100-del av en aktie, en 100-del av
ett terminspris etcetera.
Mini Futures har en inbyggd stop loss. Genom att köpa Mini
Futures kan du inte förlora mer än din egen kapitalinsats.
Läs mer om stop loss på sidan 5.
Mini Futures finns för flera olika underliggande tillgångsslag.
Principen är densamma oavsett om underliggande är aktier,
råvaror, valutor eller andra tillgångar.

}

Mini Long
En Mini Long motsvarar en så kallad ”lång position” (se förklaring
i ordlistan på sidan 11) i en viss tillgång, och är därför avsedd
för dig som tror på en stigande marknad. Om hävstången är 5
och tillgångens pris stiger med 10 procent, stiger värdet på din
Mini Long med 50 procent. Omvänt gäller, att om tillgångens
pris faller med 10 procent faller värdet på din Mini Long med
50 procent. (Detta gäller exklusive finansieringskostnad och
eventuella valutakursförändringar.)
I exemplet nedan visas en underliggande tillgång som kostar
100 kronor. Priset på en Mini Long, det vill säga din kapital
insats, är 20 kronor. Det ger en hävstång på 5 (100/20 = 5).
SEB finansierar de resterande 80 kronorna (ungefär som om du
lånade pengarna). Om priset på underliggande tillgång stiger
till 120 kronor ökar värdet på denna Mini Long med 20 kronor.
20 procents uppgång i tillgångens pris har alltså resulterat i
100 procents uppgång i denna Mini Long, tack vare hävstången
på 5.
I exemplet antas för enkelhetens skull att multiplikatorn är 1,
underliggande tillgång är noterad i svenska kronor, samt att
hela kursrörelsen sker under en dag, så att inga finansieringskostnader påverkar Mini Longs värde.

20

100

80

Exponering

Mini Long

Underliggande tillgång

Kapitalinsats=priset på Mini Long
Finansieringsnivå=finansiering från SEB
Exponering mot underliggande tillgång
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Hävstång

Mini Short
En Mini Short motsvarar en så kallad ”kort position” (se förklaring
i ordlistan på sidan 11) i en viss tillgång, och är därför avsedd
för dig som tror på en fallande marknad. Om hävstången är 5
och tillgångens pris faller med 10 procent, stiger värdet på din
Mini Short med 50 procent. Omvänt gäller, att om tillgångens
pris stiger med 10 procent faller värdet på din Mini Short med
50 procent. (Detta gäller exklusive finansieringskostnad och
eventuella valutakursförändringar.)
I exemplet nedan visas en underliggande tillgång som kostar
100 kronor. Priset på en Mini Short, det vill säga din kapital
insats, är 20 kronor. Det ger en hävstång på 5 (100/20 = 5).
Om priset på underliggande tillgång faller till 80 kronor ökar
värdet på denna Mini Short med 20 kronor. 20 procents nedgång
i tillgångens pris har alltså resulterat i 100 procents uppgång i
denna Mini Short, tack vare hävstången på 5.
I exemplet antas för enkelhetens skull att multiplikatorn är 1,
underliggande tillgång är noterad i svenska kronor, samt att
hela kursrörelsen sker under en dag, så att inga finansieringskostnader påverkar Mini Shorts värde.

120

20

Hävstången är en funktion av kapitalinsatsens storlek i förhållande
till den totala exponeringen mot den underliggande tillgången.
Därför ändras hävstången när priset på din Mini Future ändras.
Om den underliggande tillgången inte handlas i samma valuta
som din Mini Future, påverkar även växelkursen hävstångens
storlek.
Hävstång = Pris på underliggande tillgång x Växelkurs x
Multiplikator / Pris på Mini Future
Exempelvis, om priset på underliggande tillång = 100 USD, växelkurs USD/SEK = 7, priset på Mini Future = 5 och multiplikator = 0,1:
Hävstång = 100 x 7 x 0,1 / 5 = 14

Finansieringskostnad
Finansieringskostnaden består av en rörlig ränta och/eller en
finansieringsmarginal uttryckt som en procentsats på årsbasis.
Finansieringskostnaden multipliceras med finansieringsnivån och
den andel som är hänförlig till en dag dras från din Mini Futures
värde dagligen. Hur finansieringskostnaden beräknas för din
Mini Future framgår av Slutliga Villkor.

Justering av Finansieringsnivå

100

Finansieringsnivån kommer att justeras dagligen för att ta hänsyn
till finansieringskostnaden för din Mini Future. Det innebär att
finansieringsnivån kommer att stiga med tiden i en Mini Long och
sjunka med tiden i en Mini Short. Aktuell finansieringsnivå publiceras i kurslistan. I räkneexemplen på följande sidor kan du se
hur finansieringsnivån påverkas av finansieringskostnaden.

Exponering

Stop loss och slutvärde

Mini Short

Finansieringsnivå

Kapitalinsats=priset på Mini Short
Finansieringsnivå=finansiering från SEB
Exponering mot underliggande tillgång

En stop loss1) inträffar om den underliggande tillgångens pris
når eller passerar stop loss-nivån.2) Vid en stop loss kommer
din Mini Future att stängas i förtid och avnoteras från börsen.
En avräkning görs mot det lägsta (Mini Long) respektive högsta
(Mini Short) priset i underliggande tillgång som noteras under
en viss tidsperiod3). I värsta fall kan slutvärdet bli noll.
Stop loss-nivån kommer att justeras dagligen med finansieringskostnaden för din Mini Future, vilket innebär att stop loss-nivån
stiger med tiden i en Mini Long och sjunker med tiden i en Mini
Short. Aktuell stop loss-nivå publiceras i kurslistan.
Observera att om underliggande tillgångs pris inte förändras
ökar risken för stop loss med tiden eftersom stop loss-nivån
kommer att närma sig den underliggande tillgångens pris.
I räkneexemplen på följande sidor kan du se hur stop loss-nivån
påverkas av finansieringskostnaden.

1)	Det finns placeringar med hävstång som kan medföra risk för förluster som är större än den egna kapitalinsatsen.
Med en Mini Future vet du att dess värde inte kan gå under noll, det vill säga du kan i värsta fall förlora hela insatsen, men inte mer.
För att kunna ge dig den tryggheten måste emittenten stänga din Mini Future innan dess värde har gått ner till noll. Det kallas stop loss.
2)	Detaljer kring vilka villkor som ska uppfyllas för att en stop loss ska anses ha inträffat anges i Slutliga Villkor.
3) Tidsperioden anges i Slutliga Villkor.
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Räkneexempel
Nedan följer konkreta räkneexempel som visar hur värdet på
Mini Long och Mini Short påverkas vid olika marknadsscenarier,
och där även finansieringskostnaden är medräknad. Finansieringskostnaden kan dock variera mellan olika Mini Futures.
Observera dessutom att de olika scenarierna bara är exempel
och inte ska ses som troliga utfall.

Räkneexempel för Mini Futures på råvaror
Tabellerna nedan visar hur värdet på Mini Long respektive Mini
Short på en råvara förändras och vilken avkastning det resulterar
i under en månad vid två olika marknadsscenarier. Dessutom
framgår hur finansieringsnivån och stop loss-nivån justeras samt
hur hävstången ändras.4)

Din Mini Future kommer att stängas i förtid om underliggande
tillgång når stop loss-nivån. I exemplen nedan nås aldrig stop
loss-nivån. Ju högre hävstången är, desto mindre kursrörelser
nedåt (Mini Long) respektive uppåt (Mini Short) i underliggande
tillgång krävs för att en stop loss ska inträffa. Läs mer om vad
som händer vid en stop loss på sidan 5. I exemplen har stop lossnivån satts till 6 procent över (Mini Long) respektive under
(Mini Short) finansieringsnivån. Hur stort avståndet är mellan
finansieringsnivå och stop loss-nivå kan variera mellan olika
Mini Futures.

En investerare tror att terminspriset på olja ska stiga i värde,
och köper en Mini Long med hävstång 5.

I Scenario 1 stiger oljepriset med 5 procent,
och i Scenario 2 faller oljepriset med 5 procent.

Mini Long på olja
Finansieringsnivå

Stop
loss-nivå

100,00

80,00

84,80

20,00

5,0

Scenario 1

105,00

80,17

84,98

24,83

4,2

+24,2 %

Scenario 2

95,00

80,17

84,98

14,83

6,4

-25,8 %

Dag 1

Pris på
Mini Future

Avkastning sedan
köptillfället
(exklusive kurtage)

Underliggande
tillgångs kurs

Hävstång

Dag 31

En investerare tror att terminspriset på olja ska falla i värde,
och köper en Mini Short med hävstång 5.

I Scenario 1 stiger oljepriset med 5 procent,
och i Scenario 2 faller oljepriset med 5 procent.

Mini Short på olja
Finansieringsnivå

Stop
loss-nivå

100,00

120,00

112,80

20,00

5,0

Scenario 1

105,00

119,75

112,57

14,75

7,1

-26,2 %

Scenario 2

95,00

119,75

112,57

24,75

3,8

+23,8 %

Dag 1

Pris på
Mini Future

Avkastning sedan
köptillfället
(exklusive kurtage)

Underliggande
tillgångs kurs

Hävstång

Dag 31

4)	I räkneexemplen har följande antaganden och siffror använts:
För att göra exemplen tydligare har vi gjort några förenklande antaganden.
•	Olja handlas i USD, men för att slippa göra antaganden om växelkurser och förändringar i dessa
har vi gjort antagandet att olja handlas i SEK.
• Underliggande tillgång är samma terminskontrakt under hela investeringsperioden.
• Multiplikator = 1.
Vi har använt följande siffror i beräkningarna:
• Finansieringskostnad: 2,5 procent på årsbasis.
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Räkneexempel för Mini Futures på valutor
Tabellerna nedan visar hur värdet på Mini Long respektive Mini
Short på valutor förändras och vilken avkastning det resulterar
i under en månad vid två olika marknadsscenarier. Dessutom
framgår hur finansieringsnivån och stop loss-nivån justeras samt
hur hävstången ändras.5)

En investerare tror att dollarkursen ska stiga,
och köper en Mini Long med hävstång 5.

I Scenario 1 stiger USD/SEK med 5 procent,
och i Scenario 2 faller USD/SEK med 5 procent.

Mini Long på USD/SEK
Underliggande
tillgångs kurs

Stop
loss-nivå

6,500

5,200

5,512

1,300

5,0

Scenario 1

6,825

5,213

5,526

1,612

4,2

+24,0 %

Scenario 2

6,175

5,213

5,526

0,962

6,4

-26,0 %

Dag 1

Pris på
Mini Future

Avkastning sedan
köptillfället
(exklusive kurtage)

Finansieringsnivå

Hävstång

Dag 31

En investerare tror att dollarkursen ska falla,
och köper en Mini Short med hävstång 5.

I Scenario 1 stiger USD/SEK med 5 procent,
och i Scenario 2 faller USD/SEK med 5 procent.

Mini Short på USD/SEK
Underliggande
tillgångs kurs

Stop
loss-nivå

6,500

7,800

7,332

1,300

5,0

Scenario 1

6,825

7,793

7,326

0,968

7,0

-25,5 %

Scenario 2

6,175

7,793

7,326

1,618

3,8

+24,5 %

Dag 1

Pris på
Mini Future

Avkastning sedan
köptillfället
(exklusive kurtage)

Finansieringsnivå

Hävstång

Dag 31

5)	I räkneexemplen har följande antaganden och siffror använts:
För att göra exemplen tydligare har vi gjort några förenklande antaganden.
•	Räntorna i USD och SEK är oförändrade under innehavsperioden, så att finansieringskostnaden inte förändras.
• Multiplikator = 1.
Vi har använt följande siffror i beräkningarna:
•	Finansieringskostnaden är beräknad med en finansieringsmarginal på 2 procent samt rådande marknadsräntor i november 2013
(Stibor T/N = 1,05 procent Libor USD = 0,10 procent):
		 – Finansieringskostnad Long: 2,95 procent på årsbasis.
		 – Finansieringskostnad Short: 1,05 procent på årsbasis.
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Faktorer som påverkar din Mini Futures värde
Nedan visas vilka faktorer som påverkar din Mini Futures värde.
Observera att detta är stiliserade exempel, och avvikelser kan
förekomma i enskilda Mini Futures. Vad som påverkar just din
Mini Future framgår av Slutliga Villkor.

Mini Futures på råvaror
Exempel på faktorer som kan påverka en Mini Future
på olja där underliggande tillgång prissätts i USD.
Din Mini Futures värde påverkas av:

Effekt på din Mini Futures värde:
Mini Long

Mini Short

Terminspriset på olja.

Positiv om terminspriset faller.
Positiv om terminspriset stiger.
Negativ om terminspriset stiger.
Negativ om terminspriset faller.
Effekten blir större ju högre hävstången är. Effekten blir större ju högre hävstången är.

USD/SEK.
(Om underliggande tillgång istället
prissätts i EUR är det istället
EUR/SEK som påverkar.)

Positiv om USD stärks mot SEK.
Negativ om USD försvagas mot SEK.

Positiv om USD stärks mot SEK.
Negativ om USD försvagas mot SEK.

Finansieringskostnad bestående av
en finansieringsmarginal.

Negativ.

Negativ.

Mini Futures på valutor
Exempel på faktorer som kan påverka en Mini Future
på USD/SEK.
Din Mini Futures värde påverkas av:

9

Effekt på din Mini Futures värde:
Mini Long

Mini Short

USD/SEK.
(Om exemplet istället gällde en
Mini Future på EUR/SEK skulle det
vara EUR/SEK som påverkade.)

Positiv om USD försvagas mot SEK.
Positiv om USD stärks mot SEK.
Negativ om USD stärks mot SEK.
Negativ om USD försvagas mot SEK.
Effekten blir större ju högre hävstången är. Effekten blir större ju högre hävstången är.

Finansieringskostnad bestående
av räntor i USD och SEK samt en
finansieringsmarginal.
(Om exemplet istället gällde en
Mini Future på EUR/SEK skulle räntorna
istället vara i EUR och SEK.)

Negativ. Finansieringskostnaden
består av en intäktsränta i USD och
en finansieringsränta i SEK samt en
finansieringsmarginal.

Negativ. Finansieringskostnaden
består av en intäktsränta i SEK och
en finansieringsränta i USD samt en
finansieringsmarginal.

Att handla med Mini Futures
Enkla att handla

Så tyder du en Mini Futures namn

Mini Futures handlar du lika enkelt som du handlar aktier;
direkt på din depå, Investeringssparkonto (ISK), servicekonto/
vp-konto eller i vissa kapitalförsäkringar. Du kan också sälja
din Mini Future när som helst under marknadens öppettider
till rådande marknadskurs. Läs mer på sidan 14.

Alla Mini Futures har en börskod som är avsedd att göra det
enklare för dig att hitta det värdepapper du vill köpa. SEB:s börskoder innehåller MINIL (för Mini Long) eller MINIS (för Mini Short),
en förkortning av underliggande tillgångs namn, en bokstavskombination för att representera ett löpnummer då det finns flera
Mini Futures med samma underliggande tillgång, samt ett S på
slutet för att visa att SEB är emittent.

MINIS SILV AA S

S står för att SEB
är emittent

Mini Short
Silver är
underliggande
tillgång
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Löpnummer som särskiljer
denna Mini Short från andra
av SEB:s Mini Short på silver

Ordlista
Emittent: Ett institut som ger ut värdepapper. I SEB:s Mini Futures
är SEB emittent.

Mini Long: En Mini Future som stiger i värde när underliggande
tillgång stiger, och faller i värde när underliggande tillgång faller.

Finansieringskostnad: Den kostnad på årsbasis som belastar
din Mini Future. Finansieringskostnaden består av en rörlig ränta
och/eller en finansieringsmarginal uttryckt som en procentsats
på årsbasis. Finansieringskostnaden multipliceras med finansieringsnivån och den andel som är hänförlig till en dag dras från
din Mini Futures värde dagligen.

Mini Short: En Mini Future som stiger i värde när underliggande
tillgång faller, och faller i värde när underliggande tillgång stiger.

Finansieringsnivå: Den nivå på den underliggande tillgångens
pris vid vilken en Mini Futures teoretiska värde är noll.
Hävstång: En hävstång större än 1 (i absoluta tal) innebär att
en Mini Futures exponering mot den underliggande tillgången
är större än kapitalinsatsen.
Kapitalinsats: Motsvaras av värdet på en Mini Future vid varje
givet tillfälle. Din ursprungliga kapitalinsats är det pris du betalade för din Mini Future (exklusive transaktionskostnader).
Kort position: Om man lånar något som man därefter säljer
uppstår en kort position; en position som stiger i värde när den
underliggande tillgångens pris faller. Lånet och försäljningen
kallas även för ”blankning”.
Lång position: Något man har köpt; en position som stiger i
värde när den underliggande tillgångens pris stiger.
Market maker: En market maker är ett värdepappersinstitut
som på andrahandsmarknaden ställer köpkurs, och när market
makerns eget innehav gör det möjligt, säljkurs för ett visst värdepapper. I SEB:s Mini Futures är SEB market maker.
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Multiplikator: Multiplikatorn används för att skapa Mini Futures
i lämpliga handelsposter. Multiplikatorn anger det antal enheter av
underliggande tillgång som motsvarar en Mini Future. Om multiplikatorn är 0,01 (en 100-del) motsvarar en Mini Future exempelvis en 100-del av en aktie eller en 100-del av ett terminspris.
Stop loss-nivå: Den nivå på underliggande tillgångs pris vid
vilken stop loss inträffar. Vid en stop loss stängs Mini Futuren i
förtid och eventuellt positivt slutvärde betalas till dig.
Terminskontrakt: Ett avtal mellan två parter om att vid en viss
tid i framtiden köpa eller sälja en tillgång till ett pris som bestäms
idag. När du köper en Mini Future på en råvara får du en exponering mot förändringarna i terminspriset för den råvaran.
Terminspris: Priset på ett terminskontrakt.
Underliggande tillgång: Den tillgång, exempelvis aktie, index,
råvara, ränta eller valuta vars pris din Mini Futures värde är
kopplad till.
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Risker
Nedan finner du en översikt av de risker som kan förknippas
med Mini Futures. Du kan hitta mer information i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som
är publicerat på SEB:s hemsida på seb.se/mini.

Kreditrisk
Utgivare (emittent) av Mini Futures är SEB. Det betyder att du som
innehavare av en Mini Future har en kreditrisk på SEB. Vid en
kreditrisk måste du bedöma SEB:s förutsättningar att fullgöra
sina åtaganden enligt din Mini Futures villkor under dess löptid.
Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren
därmed att förlora delar av eller hela sin investering. En placering
i en Mini Future omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Likviditetsrisk/kursrisk
Skillnaden mellan köp- och säljkurs kan variera beroende på
rådande marknadsförhållanden. 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 Mini Futuren, till exempel vid bristande likviditet i den underliggande tillgången eller då handeln på relevant marknadsplats
stängs på grund av marknadsavbrott eller vid tekniska fel hos
marknadsplatsen, SEB eller Euroclear Sweden AB (före detta VPC).

Marknadsrisk
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 en Mini
Future tar du en risk på prisutvecklingen i den underliggande
tillgång/-ar som en Mini Future är exponerad mot. Detta brukar
kallas marknadsrisk. Om den underliggande tillgångens pris
sjunker får du en negativ avkastning relaterad till nedgången.
En hävstång medför att kursrörelser i den underliggande tillgången snabbare kan utradera kapitalet. Du tar således en risk
med hela det investerade kapitalet.

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

Valutarisk
Om den underliggande tillgången handlas i annan valuta än
svenska kronor kommer värdet på en Mini Future att påverkas
av eventuella valutakursförändringar mellan dessa valutor.

Övrig risk
Olika marknadsaktörers Mini Futures kopplade till samma
marknad är ofta konstruerade på olika sätt och kan därför vara
svåra att jämföra.
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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 du läsa Slutliga
Villkor tillsammans med SEB:s offentliggjorda Grundprospekt
för Certifikat- och Warrantprogram. Prospektet 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 seb.se, Spara & Placera, ”Regler för hantering av
värdepapper”.

Att handla med Mini Futures
Mini Futures handlas på samma sätt som aktier. Du behöver
alltså en depå eller ett service-/vp-konto. SEB ställer köp- och
säljkurser i Mini Futures, vilket gör att du kan köpa och sälja
dem till rådande marknadsvärde under börsens öppettider.
Mini Futures handlas styckvis. Minsta antal du kan köpa är alltså
en (1) Mini Future. Du lägger order på internetbanken Privat, via
Telefonbanken eller hos din bankkontakt på SEB, alternativt hos
något annat värdepappersinstitut. Du kan även välja att handla
Mini Futures i Investeringssparkonto (ISK) och vissa kapital
försäkringar. Observera att det inte är tillåtet med Mini Futures
inom ramen för Individuellt Pensionssparande (IPS).

Avgifter
När du handlar SEB:s Mini Futures betalar du kurtage till din
bank (SEB eller annan bank) eller mäklare på samma sätt som
när du handlar aktier. Förutom kurtage belastas en Mini Future
med en finansieringskostnad som dagligen dras från din Mini
Futures värde.
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Finansieringskostnaden varierar beroende på typ av Mini Future och framgår av relevanta Slutliga Villkor.
Finansieringskostnaden för Mini Futures på råvaror består av en
finansieringsmarginal. Finansieringskostnaden för Mini Futures
på valutor består av en finansieringsmarginal samt intäktsränta
och finansieringsränta som följer marknadsräntorna. Räntesatsen
för intäktsräntan kan skilja sig från finansieringsräntans, och
olika räntesatser kan påverka din Mini Futures värde både
positivt och negativt.

Emittent
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ”SEB”, 106 40 Stockholm, orgnr 502032-9081, har bland annat tillstånd att bedriva
värdepappersrörelse. SEB står under Finansinspektionens tillsyn.
SEB har erhållit rating ”A+” enligt Standard & Poor’s, och ”A1”
enligt Moody’s. Rating kan emellertid vara föremål för ändring
så det är var och ens skyldighet att inhämta information om
aktuell rating. SEB:s styrelse har sitt säte i Stockholm.

Förvaring
I service-/VP-konto, värdepappersdepå (med undantag för
IPS-depå) i SEB eller hos annan bank/värdepappersbolag, samt
i Investeringssparkonto (ISK) och vissa kapitalförsäkringar.
Information om SEB:s Investeringssparkonto finns på seb.se,
”Spara & Placera”, ”Investeringssparkonto”. Information om
SEB:s kapitalförsäkring finns på seb.se, ”Pension & försäkring”.

Skatteregler för fysiska personer

Allmänt gäller

Denna information berör endast fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För andra fysiska personer och
för juridiska personer gäller andra regler. Mini Futures är föremål
för beskattning. Skattereglerna kan ändras över tiden. Om du
är osäker på hur en Mini Future ska beskattas bör du rådgöra med
en skatterådgivare. Vad skattereglerna får för konsekvenser
för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Läs mer
om beskattning på seb.se/mini.

Denna broschyr kommer från SEB och innehåller information
om SEB:s Mini Futures. 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 seb.se/
mb/disclaimers. 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 till exempel faktablad för
fonder och informations-/marknadsföringsbroschyrer för fonder
och strukturerade produkter finns på seb.se. Om behov finns
kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din
individuella situation från din rådgivare i SEB.

Produktgrupp
Produktgrupp D. Mer information om SEB:s produktgrupper
hittar du på seb.se, Spara & Placera, ”Regler för hantering av
värdepapper”.

Klagomål
Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör du snarast
kontakta 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 klago
målsärende finns på SEB:s hemsida, seb.se.

Vill du veta mer?
Kontakta gruppen för Börshandlade produkter på telefon
08-506 232 26, eller läs mer på seb.se/mini.
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