SYFTE
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå
produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT
Namn

5Year Plateau Booster on OMXS40ER in SEK - P5

Identifierare

ISIN-kod: SE0014557674

Produktutvecklare

Natixis (Emittent: Natixis Structured Issuance – Garant: Natixis)

Behörig myndighet

Autorité des Marchés Financiers och Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Kontakta produktutvecklaren

www.natixis.com / Ring +33(1)58.55.47.00 för mer information

Faktabladets produktionsdatum

18 juni 2020

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?
Typ

Den här produkten är i form av ett skuldinstrument, underkastat engelsk rätt.

Mål

Att ge en hävstångseffekt exponering för prestanda hos en underliggande, i utbyte mot risken för en kapitalförlust.
Beloppen nedan är angivna i förhållande till varje nominellt belopp du investerar.



Inlösenbelopp på Förfallodagen:



Om en Barriärhändelse INTE har inträffat du kommer att få en av följande:

o Om den Genomsnittliga Underliggande Utvecklingen är större än eller lika med 0% och lägre än 20% av Deltagandegrad
o

på Uppsidan, kommer du att få, utöver det Nominella Beloppet, ett belopp lika med produkten av det Nominella
Beloppet, Deltagandegraden på Uppsidan och den Genomsnittliga Underliggande Utvecklingen.
Om den Genomsnittliga Underliggande Utvecklingen är större än eller lika med 20% av Deltagandegrad på Uppsidan,
kommer du att få, utöver det Nominella Beloppet, ett belopp lika med produkten av det Nominella Beloppet och den
Genomsnittliga Underliggande Utvecklingen.

o Om den Genomsnittlig Underliggande Utveckling är lägre än 0%, kommer du att få det Nominella Beloppet.


I annat fall kommer du att erhålla ett belopp lika med det Nominella Beloppet minskat med ett belopp lika med det Nominella
Beloppet multiplicerat med det absoluta värdet för den Slutliga Underliggande Utvecklingen. Beloppet som betalas i ett
sådant fall kommer att vara mindre än det Nominella Beloppet och du kan förlora del av eller hela ditt kapital.

Viktiga datum och värderingar:
Alla datum kan komma att justeras till följd av icke bankdagar eller marknadsavbrott.



Underliggande:
OMX Stockholm 40 Equal Weighted Excess Return index
Initialt Värd: stängningsvärdet för den Underliggande på den
Initiala Värderingsdagen
Slutlig Underliggande Utveckling: (a) stängningsvärdet för den
Underliggande på den Slutliga Värderingsdagen dividerat med
dess Initiala Värde, minus (b) 100%, uttryckt som ett procenttal
Genomsnittlig
Underliggande
Utveckling:
(a)
den
Genomsnittliga Nivån dividerad med det Initiala Värdet, minus
(b) 100%, uttryckt som ett procenttal.
Genomsnittlig Nivå: betyder det aritmetiska genomsnittet av
stängningsvärdena
för
den
Underliggande
på
Observationsdagarna.
Barriärhändelse: en Barriärhändelse skall anses ha inträffat om
stängningsvärdet av den Underliggande är lägre än 70% av sitt
Initiala Värde på det Slutliga Värderingsdagen.
Nominellt Belopp: SEK 10 000
Emissionskurs: 100% av det Nominella Beloppet













Deltagandegrad på Uppsidan:
400% (vägledande) - 320% lägsta (fastställd vid Initial
Värderingsdag). Emittenten kommer så snart som
praktiskt efter den Initial Värderingsdag att offentliggöra
ett meddelande med angivande av ett sådant fastställt
belopp. Detta meddelande kan ses på webbplatsen:
https://equityderivatives.natixis.com.
Datum:
o Emissionssdatum: 1 oktober 2020
o Förfallodatum: 2 oktober 2025
o Initialt Värderingsdatum: 18 september 2020
o Slutlig Värderingsdag: 18 september 2025
o Observationsdagar:
18 september 2024, 18 oktober 2024,
18 november 2024, 18 december 2024,
21 januari 2025, 18 februari 2025, 18 mars 2025,
22 april 2025, 19 maj 2025, 18 juni 2025,
18 juli 2025, 18 augusti 2025, 18 september 2025

Ändrade förhållanden eller särskilda händelser
Produktens villkor anger att om vissa specifika definierade händelser, i tillägg till de som beskrivits ovan, inträffar, (principiellt men
inte exklusivt avseende Underliggande eller Emittent av produkten (vilket kan komma att inkludera avbrytandet av Emittentens
möjlighet att genomföra de nödvändiga säkringstransaktionerna)), kan justeringar i produktens villkor komma att göras för att
avspegla den relevanta händelsen eller produkten kan komma att lösas I förtid. Beloppet som betalas vid eventuell förtida inlösen kan
vara mindre än det belopp som ursprungligen investerats.

Målgrupp

Denna produkt är avsedd för kunder som:
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har vars syfte är kapitaltillväxt och avkasningsmål med hög deltagandegrad
är villiga och förmögna att bära en potentiellt total förlust och accepterar kreditrisken relaterad till Emittenten och Garanten
har en risktolerans som är förenlig med den sammanfattande riskindikatorn i detta dokument
har betydande kunskap och erfarenhet av produkter av det slag som den som beskrivs i detta dokument
har en minsta investeringshorisont som är förenlig med den rekommenderade innehavstiden

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?
Sammanfattande riskindikator

Högre risk

Lägre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten till den 2
oktober 2025. Den faktiska risken kan variera avsevärt om
du säljer på ett tidigt stadium och du kan få tillbaka mindre.
Du kanske inte kommer ha möjlighet att sälja din produkt enkelt eller du
kan komma att tvingas sälja till ett pris som väsentligt påverkar hur
mycket du kommer tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten
kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att
inte kan betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, dvs. en
medel-hög riskklass. Detta tar i beaktande två komponenter: 1)
marknadsrisken – som rangordnar den potentiella förlusten från framtida
utveckling till medelhög nivå; och 2) kreditrisken vilken uppskattar att det är
mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden påverkar förmågan hos
Emittenten och Garantigivaren att betala dig. Du kommer att få betalningar i
produktens valuta, vilken kan vara annan än din hemmavaluta. I detta fall, var
medveten om valutakursrisk. Den slutliga avkastningen du kommer att få
beror på växlingskursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i
riskindikatorn ovan. Denna produkt inkluderar inte något skydd mot framtida
marknadsutveckling så du kan förlora del av eller hela ditt investerade belopp.
Om Emittenten och Garanten inte kan betala dig vad som är skyldigt, kan du
förlora hela ditt investerade belopp.

Resultatscenarier
Marknadsutvecklingen i framtiden kan inte förutsägas noggrant. De visade scenarierna är bara en indikation på några av de möjliga resultaten baserat på
senaste avkastning. Den faktiska avkastningen kan vara lägre.
Investering SEK 100 000
5 åren
Scenarier
Stresscenario

Negativt scenario

Neutralt scenario

Positivt scenario

1 år

3 åren

(Rekommenderad
innehavstid)

Vad du kan få tillbaka efter kostnader

SEK 26 585

SEK 44 404

SEK 32 280

Genomsnittlig avkastning per år

-73,42%

-23,71%

-20,24%

Vad du kan få tillbaka efter kostnader

SEK 69 519

SEK 59 205

SEK 52 280

Genomsnittlig avkastning per år

-30,48%

-16,03%

-12,17%

Vad du kan få tillbaka efter kostnader

SEK 96 781

SEK 100 647

SEK 100 000

Genomsnittlig avkastning per år

-3,22%

0,22%

0,00%

Vad du kan få tillbaka efter kostnader

SEK 123 156

SEK 164 599

SEK 180 000

Genomsnittlig avkastning per år

23,16%

18,07%

12,47%

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under de kommande 5 åren, under olika scenarier, med antagandet att du investerar SEK 100 000. De
visade scenarierna illustrerar hur din investering kan utvecklas. Du kan jämföra dessa med scenarier för andra produkter. De presenterade scenarierna är en
uppskattning av framtida utveckling och bygger på historiska uppgifter om hur värdet på denna investering varierar och utgör inte en exakt indikator. Vad du
kommer att få, kommer att variera beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du behåller investeringen. Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka
under extrema marknadsförhållanden och inte hänsyn till en situation där vi inte kan betala dig.
De presenterade siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte inkluderar alla de kostnader som du måste betala till din rådgivare eller
distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

VAD HÄNDER OM NATIXIS INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?
Om Emittenten och/eller Garanten blir föremål för resolutionsåtgärder genom användning av ett skuldnedskrivningsverktyg ("skuldnedskrivning"), kan din
fordran komma att sänkas till noll, konverteras till aktiekapital eller dess förfallodag bli senarelagd. Denna produkt skyddas inte av någon form av
investerarkompensations- eller garantisystem. Om Emittenten och garantigivaren är inte har kapacitet göra en betalning och/eller har fallerat är , kan du
förlora del av eller heladitt investerade belopp och om någon betalning sker kan den bli försenad.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnaderna som du betalar påverkar avkastningen som du kan få från investeringen.
De totala kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande kostnader och bikostnader.
Beloppen som visas här är de kumulativa kostnaderna för själva produkten för 3 olika innehavsperioder. Dessa inkluderar potentiella straffavgifter vid förtida
avslut. Siffrorna baseras på antagandet att du investerar SEK 100 000. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Kostnader över tid
Den person som säljer dig eller rådger dig om denna produkt kan debitera dig andra kostnader. Om så är fallet, kommer denna person att förse dig med
information om dessa kostnader och visa dig hur alla kostnader kommer att påverka din investering över tid.
Investering SEK 100 000
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Scenarier

Om du löser in efter 1 år

Om du löser in efter 3 åren

Om du löser in vid utgången av den
rekommenderade innehavstiden

Totala kostnader

SEK 6 232

SEK 6 461

SEK 5 922

Effekt på avkastning

6,23%

2,11%

1,16%

Kostnadssammansättning
Nedanstående Tabell visar:
 Inverkan varje år av de olika typerna av kostnader på den avkastning du kan få från investeringen vid slutet av den rekommenderade innehavstiden;
 Vad de olika kostnadskategorierna betyder.
Den här tabellen visar effekten på avkastningen per år

Engångskostnader

Teckningskostnader

1,16%

Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar dig för investeringen.
Effekten av kostnaderna ingår redan i priset. Effekten av kostnaderna ingår
redan i priset.

Inlösenkostnader

0,00%

Effekten av kostnaderna för att avsluta investeringen vid förfall.

Portföljtransaktionskostnader

0,00%

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

Övriga löpande kostnader

0,00%

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

Resultatbaserade avgifter

0,00%

Ej tillämpligt

Särskild vinstandel (s.k. carried
interests)

0,00%

Ej tillämpligt

Löpande kostnader

Bikostnader

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA PRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?
Rekommenderad innehavstid: 5 åren.
Den rekommenderade innehavstiden motsvarar förfallodagen för produkten eftersom produkten är avsedd att behållas fram till dess. Vilken rekommendation
som helst angående innehavstid kan vara irrelevant för en spekulerande investerare. För investerare som köper produkten i hedgningssyfte beror
innehavstiden på innehavstiden för den underliggande risken.
Natixis kan tillhandahålla ett indikativt pris för produkten till investerare som begär det. Köp- och säljkursintervallen kommer inte att vara större än 1%. Om
du vill sälja denna produkt före Förfallodagen kommer priset på produkten att bero på marknadsparametrar vid den tidpunkt då du vill sälja. I detta fall kan
du drabbas av en partiell eller total kapitalförlust, oberoende av ditt kapitalskydd. Mer information finns tillgänglig på begäran.

HUR KAN JAG KLAGA?
För varje krav avseende tjänsten som du har erhållit avseende denna produkt, vänligen kontakta din vanliga rådgivare. Om du vid någon tidpunkt skulle vilja
klaga på denna produkt eller tjänsten du har erhållit, kan du göra detta genom att kontakta din vanliga rådgivare eller Natixis anspråksavdelning på:
www.natixis.com/natixis/jcms/rpaz5_55348/en eller skriftligt till Natixis Service de traitement des réclamations - Banque de Grande Clientèle 47 Quai
d'Austerlitz 75013 Paris - France eller via e-post till reclamations-bgc@natixis.com

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION
Prospektet (ett grundprospekt så som detta kan uppdateras genom tillägg från tid till annan och så som detta kompletteras av de slutliga villkoren eller ett
prospekt och, som fallet kan vara, varje sammanfattande avsnitt däri) under vilket produkter emitteras, finns tillgängligt utan kostnad från produktutvecklaren
på följande adress: Natixis Equity Solutions, 47 quai d’Austerlitz, 75013 Paris – Frankrike och kan vara tillgängligt på den följande webbplatsen för
produktutvecklaren https://equityderivatives.natixis.com/.
Informationen i detta Faktablad utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja produkten och ersätter inte individuell konsultation med investerarens bank
eller rådgivare. Du kan erhålla mer information om denna produkt från din finansiella rådgivare. Detta Faktablad utgör ett underlag inför ingående av avtal
som förser dig med den huvudsakliga informationen om produkten (egenskaper, risker, kostnader ...). Om du gör en transaktion så kommer en
transaktionsbekräftelse att skickas till dig efter transaktionen.

Natixis Internal Reference: 47130
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