FAKTABLAD FÖR INVESTERARE
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

Fix the Best Note

Identifieringskod

ISIN-kod: SE0015244017

Tillverkare

Crédit Agricole CIB Financial Solutions guaranteed by Crédit Agricole CIB
priipsenquiries@ca-cib.com
Ring +44 207 214 7485 för mer information
Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Kontakta tillverkaren
Tillsynsmyndighet
Faktabladets
produktionsdatum

27 september 2021, 08:33 UTC
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, reglerad av engelsk lag.

Mål



Att erbjuda dig exponering mot det aritmetiska medelvärdet av utvecklingen av Underliggande, och samtidigt erbjuda en
lägsta återbetalning i form av 85 % av det Nominella Beloppet på förfallodagen (föremål för kreditrisk för Tillverkaren).
Beloppen nedan är angivna i förhållande till varje nominellt belopp du investerar.



Att stödja företag och projekt med goda resultat i ett socialt avseende eftersom nettointäkterna från varje Social
Obligation från Crédit Agricole kommer att användas uteslutande för att helt eller delvis finansiera lån och investeringar
(”Godtagbara Sociala Tillgångar”) i Crédit Agricole CIB:s Sociala Portfölj som strävar efter att tillhandahålla positiv social
påverkan i synnerhet på målpopulationer. Inlösen av det investerade Nominella Beloppet och betalning av
Räntebeloppen är inte kopplat till utvecklingen för de Godtagbara Sociala Tillgångarna.


Återbetalning på Förfallodagen:
o Inlösenbelopp:
 om den Slutliga Korgutvecklingen är större än eller lika med 0 %, erhåller du Nominellt Belopp multiplicerat med
Inlösenfaktorn plus Nominellt Belopp multiplicerat med Slutliga Korgutvecklingen och vidare multiplicerat med den
Uppåtgående Deltagandegrad.
 om den Slutliga Korgutvecklingen är lägre än 0 %, får du Nominellt Belopp multiplicerat med Inlösenfaktorn. Beloppet
som betalas i sådana fall kan komma att vara lägre än det Nominella Beloppet och du kan förlora delar av
ditt kapital.

Viktiga datum, värderingar och definitioner (*)
Alla fastställanden och observationer kommer att göras av Beräkningsagenten. Alla datum kan komma att justeras till följd
av icke bankdagar eller marknadsavbrott.



Underliggande:



NL0000009538),
ROCHE
HOLDING
AGGENUSSCHEIN (ISIN: CH0012032048), NOVARTIS
AG-REG (ISIN: CH0012005267), HUMANA INC
(ISIN: US4448591028), Medtronic Plc (ISIN:
IE00BTN1Y115)
och
AbbVie
Inc
(ISIN:
US00287Y1091)
Underliggande Utveckling: För en Underliggande,



Stängningsvärdet av sådan Underliggande på något
givet datum dividerat med sitt Initiala värde minus (b)
100 %, uttryckt som en procentsats
Genomsnittlig Underliggande Utveckling: För



varje Underliggande, det aritmetiska medelvärdet av
den Underliggande Utvecklingen för vart och ett av de
Sista Värderingsdatumen.
Slutliga Korgutvecklingen: Summan av den viktade

Koninklijke

Philips

NV

(ISIN:

Genomsnittliga Underliggande Utvecklingen för alla
Underliggande.
Den
viktade
Genomsnittliga
Utvecklingen för varje Underliggande är den
Genomsnittliga
Underliggande
Utvecklingen
multiplicerat med respektive Viktning. De tre
Genomsnittlig Underliggande med bäst utveckling
ersätts med 30 %.



Initialt



Underliggande
på
det
Initiala
Värderingsdatumet
Stängningsvärde: Värdet på Underliggande



vid stängning av handel på aktuell börs på en
given handelsdag
Uppåtgående Deltagandegrad: 150 %*

Värde:

Stängningsvärdet

av

(minimum 125 %)
Inlösenfaktor: 85 %
Vikt: 16,67 % för varje Underliggande
Beräkningsagent: Crédit Agricole CIB
Nominellt Belopp: SEK 10 000
Emissionskurs: 100 %
Datum:
Emissionsdatum: 16 december 2021
Förfallodatum: 9 december 2026
Initialt Värderingsdatum: 25 november 2021
Sista Värderingsdatum: 25 november 2025, 29







o
o
o
o

december 2025, 26 januari 2026, 25 februari 2026,
25 mars 2026, 27 april 2026, 26 maj 2026, 25 juni
2026, 27 juli 2026, 25 augusti 2026, 25 september
2026, 26 oktober 2026 och 25 november 2026

(*) Objekt markerade ovan är indikativa och kan komma att ändras. Du bör kontrollera det slutliga värdet av sådana objekt
innan du investerar

Förtida inlösen och justeringar
Produktens villkor anger att om vissa specifika definierade händelser, i tillägg till de som beskrivits ovan, inträffar, (framför
allt men inte exklusivt avseende Underliggande eller Tillverkaren av produkten (vilket kan komma att inkludera avbrytandet
av Tillverkarens 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

Den här produkten är avsedd för kunder som:








har betydande kunskaper och erfarenhet av produkter som den som beskrivs i detta dokument
är villiga och har kapacitet att bära en potentiell total förlust
ha en risktolerans i överensstämmelse med den sammanfattande riskindikatorn i detta dokument
uttrycker en marknadstro om den underliggande i överensstämmelse med förutsättningarna för ett positivt resultat
(som anges i produktbeskrivningen)
har en investeringshorisont som överensstämmer med den här produkten
skulle vilja vara involverad i Crédit Agricole CIB:s Sociala Portfölj för att stödja företag och projekt som försöker
uppnå positiv social påverkan

som avgörs självständigt eller på grundval av professionell rådgivning.

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

1

2

3

Lägre risk

4

5

6

7
Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten till 9 december
2026. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du väljer att
lösa in produkten i förtid och förtida lösen kan innebära att du får
mindre avkastning. Du kan kanske inte enkelt sälja din produkt
eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt
på hur mycket du får 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 sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av Crédit Agricole CIB Financial Solutions oförmåga
att betala dig. Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Den här klassificeringen tar två parametrar i beaktande: 1)
marknadsrisken, som värderar potentiell förlust på framtida avkastning som bedöms vara låg och 2) kreditrisken, vilken indikerar att dåliga
marknadsförhållanden är väldigt osannolika att påverka Crédit Agricole CIB Financial Solutions och garantigivarens förmåga att betala dig. Om
en Priip-produkt är noterad i en annan valuta än den officiella valutan i den medlemsstat i vilken Priip-produkten säljs, kan avkastningen
variera på grund av växelkursförändringar om den anges i den officiella valutan i den medlemsstat i vilken Priip-produkten säljs. Den
sammanfattande riskindikatorn som har fastställts i enlighet med EU reglering nr. 1286/2014, har härletts från den/de Underliggandes tidigare
resultat och kan underskatta förlustrisken du utsätts för i samband med denna produkt. Den här produkten ger inget skydd mot framtida
marknadsutveckling så du kan förlora hela din investering eller delar av den. Om Crédit Agricole CIB Financial Solutions och Garantigivaren inte
kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier
Marknadsutveckling i framtiden kan inte förutsägas korrekt. Scenarierna som visas är endast en indikation på en del möjliga utfall utifrån
tidigare avkastning. Den faktiska avkastningen kan bli lägre.

Investering SEK 100 000
Scenarier
Stresscenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
kostnader

1 år

3 år

5 år
(Rekommenderad
innehavstid)

SEK 76 349

SEK 77 406

SEK 85 000

Genomsnittlig avkastning per år
-23,65 %
-8,18 %
-3,21 %
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
Negativt scenario
SEK 82 245
SEK 85 167
SEK 85 000
kostnader
Genomsnittlig avkastning per år
-17,76 %
-5,21 %
-3,21 %
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
Neutralt scenario
SEK 87 769
SEK 100 056
SEK 123 079
kostnader
Genomsnittlig avkastning per år
-12,23 %
0,02 %
4,26 %
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för
Positivt scenario
SEK 95 892
SEK 124 306
SEK 190 994
kostnader
Genomsnittlig avkastning per år
-4,11 %
7,52 %
13,87 %
Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka över de kommande 5 åren, enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar SEK 100 000.
Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. De scenarier som visas är inte exakta
indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna investering varierar. Vad du får beror på
marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen. Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden
och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig. Denna produkt kan inte lätt lösas in. Detta innebär att det är svårt att
uppskatta hur mycket du skulle få tillbaka om du löser in den före förfallodagen. Förtida inlösen är antingen inte möjlig eller medför betydande
kostnader alternativt stora förluster.
I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten,men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar
inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

VAD HÄNDER OM CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS OCH GARANTIGIVAREN INTE HAR
KAPACITET ATT GÖRA UTBETALNING?
Den här produkten är inte skyddad av någon insättningsgaranti eller motsvarande. Om Crédit Agricole CIB Financial Solutions och Garantigivaren
inte har kapacitet att fullgöra sina förpliktelser mot dig och/eller försätts i konkurs, kan du komma att förlora delar av eller hela ditt investerade kapital
och betalning kan vara försenad.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen som du kan erhålla. De totala kostnaderna
omfattar engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader.
De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över tre olika innehavstider. De omfattar eventuella straffavgifter vid
förtida inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar SEK 100 000. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.
Kostnader över tid
Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa
kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.

INVESTERINGSEK 100 000
SCENARIER

OM DU LÖSER IN
EFTER 1 ÅR

OM DU LÖSER IN VID SLUTET AV
OM DU LÖSER IN EFTER 3
DEN REKOMMENDERADE
ÅR
INNEHAVSPERIODEN

Totala kostnader

SEK 8 000,00

SEK 8 000,00

SEK 7 500,00

Påverkan på avkastning (RIY) per år

7,66 %

2,80 %

1,64 %

Kostnadssammansättning
Tabellen nedan visar:




inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden
vad de olika kostnadskategorierna betyder

Tabellen visar effekten på avkastning per år
ENGÅNGSKOSTNADER

LÖPANDE
KOSTNADER

Teckningskostnader

1,64 %

Inlösenkostnader

0,00 %

Portföljtransaktionskostnader

0,00 %

Övriga löpande kostnader

0,00 %

Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar dig för investeringen.
Effekten av kostnaderna ingår redan i priset.
Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen vid förfall.
Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande
investeringar för produkten.
Effekten av avgifter som vi tar ut varje år för förvaltningen av dina
investeringar.

HUR LÄNGE SKA JAG BEHÅLLA MIN INVESTERING OCH KAN JAG TA UT MITT KAPITAL I FÖRTID?
Rekommenderad innehavsperiod: 5 år
Produkten är avseed att behållas till slutet av den ekommenderade innehavsperioden.
Den rekommenderade innehavsperioden är vald för att sammanfalla med produktens ordinarie förfallodag. Vänligen notera att det inte är garanterat
att du kan sälja produkten före förfallodagen. Om du säljer produkten före dess ordinarie förfallodag kan detta medföra kostnader och du kan förlora
delar av eller hela din investering.

HUR KAN JAG FRAMFÖRA KLAGOMÅL?
Om du skulle vilja framföra klagomål avseende den här produkten eller den tjänst du har fått, kan du när som helst göra det genom att kontakta
oss på Crédit Agricole CIB, Broadwalk House, 5 Appold Street, London, EC2A 2DA, eller priipsenquiries@ca-cib.com.

ANNAN RELEVANT INFORMATION
Informationen i detta faktablad utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja produkten och är inte att se som ett substitut för individuell
rådgivning av din rådgivare.
Du kan erhålla vidare information gällande den här produkten av din rådgivare.
Följande dokument finns tillgängliga på begäran:






De slutliga villkoren för produkten (som publiceras baserat på ett rättsligt krav), finns tillgängliga på: www.documentation.ca-cib.com
Basprospektet med eventuella tillägg, i relation till det strukturerade produktprogrammet och enligt vilket produkten emitteras (som är
publicerat baserat på ett rättsligt krav), finns tillgängligt på: www.documentation.ca-cib.com
Ramverket för Crédit Agricole Group:s Sociala Obligationer finns på: https://www.credit-agricole.com/finance/finance/dette.
Information om de Sociala Obligationer som utfärdas av Crédit Agricole CIB och den metod som används för urval av företag och projekt
i Crédit Agricole CIB:s Sociala Portfölj finns på: https://www.ca-cib.com/our-solutions/sustainable-banking och https://www.creditagricole.com/finance/finance/dette.

