
Faktablad 
 

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

Produktnamn: Kreditobligation Stena december 2025 
ISIN Produktutvecklare Behörig myndighet Produktionsdatum för 

faktabladet 
XS2051860935 Investec Bank plc  

www.investec.com  
+44 20 7597 4189 

Financial Conduct Authority 05/09/2019 

Vad innebär denna produkt? 
Denna produkt är en strukturerad kreditinvestering. Dina pengar kommer att användas för att köpa värdepapper emitterade av Investec Bank plc  
 

Mål 

Denna produkt är denominerad i SEK, har en löptid om 6 år och 2 månader och är kopplad till kreditvärdigheten för Stena AB (”referensbolaget”). 
Produkten är framtagen för att återbetala din initiala investering vid slutet av löptiden. Under löptiden kommer produkten betala en fast kupong på 
1.40% per kvartal med första utbetalning i december 2019.  

Din investering och framtida kupongbetalningar kommer riskeras om referensbolaget drabbas av en kredithändelse (dvs. blir insolvent, fallerar 
avseende sina betalningsskyldigheter, erfar en omstrukturering av dess skuldförpliktelser eller blir föremål för statligt ingripande). 

 

Målgrupp 

Denna produkt har skapats för investerare som söker en hög nivå av fast avkastning över löptiden på 6 år 2 månader där kupongnivån är känd. 
Investerare kommer ha en medelhög riskaptit. Dessutom kommer investerare att ha kunskap om och förståelse av denna strukturerade produkt och 
erfarenhet av finansiella marknader. 

 

Tabell med viktiga datum 

Startdag Slutlig Förfallodag 

12/11/2019 20/12/2025 

Produkten kan avslutas under vissa begränsade omständigheter. Dessa är som följer:  

 Produktvillkoren (som ska läsas tillsammans med basprospektet) föreskriver att även om vissa exceptionella händelser inträffar kan (1) 
justeringar av villkoren i produkten göras av beräkningsagenten Investec Bank plc eller (2) emittenten av produkten kan lösa in produkten 
i förtid. Sådana händelser beskrivs i produktvillkoren (som ska läsas tillsammans med basprospektet) och relaterar huvudsakligen till de 
underliggande tillgångarna, produkten och emittenten av produkten. 

 Eventuell avkastning, om någon, du erhåller vid förtida inlösen av produkten är sannolikt en annan än enligt de scenarier som beskrivs 
nedan och kan vara mindre än din ursprungliga investering.  

 
Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning? 

Riskindikator 

    Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten till  den 20/12/2025. Den 
faktiska risken kan variera avsevärt om du säljer på ett tidigt stadium och du 

kan få tillbaka mindre. Du kanske inte kan sälja din produkt enkelt eller du 
kanske måste sälja till ett pris som väsentligen påverkar hur mycket du får 
tillbaka.  

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till nivån av risk 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 vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Denna klassificering rangordnar de 
potentiella förlusterna från marknadsrörelser under löptiden för produkten som medel. Dåliga marknadsförhållanden kan påverka kapaciteten hos 
‘Investec Bank Plc’ att betala dig. 

Denna produkt inkluderar inte någon form av skydd mot framtida marknadsutveckling så du kan förlora del av eller hela din investering. Om vi inte 
kan betala dig det som vi är skyldiga, kan du förlora hela din investering. Om Investec Bank plc erfar en kredithändelse (dvs. blir insolvent, fallerar 
avseende sina betalningsskyldigheter, erfar en omstrukturering av dess skuldförpliktelser eller blir föremål för statligt ingripande), kommer 100% av 
din investering och framtida inkomstbetalningar att riskeras. 

Om Stena AB drabbas av en kredithändelse så är 100% av din investering samt framtida kupongbetalningar utsatta för risk.  
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Resultatscenarier 

Investeringsscenarier  1 år 3 år 
Rekommenderad 
innehavstid (6 år 2 
månader) 

Stresscenario 

Vad du kan få tillbaka efter 
kostnader 

SEK 83 699 SEK 51 064 SEK 36 394 

Genomsnittlig avkastning per 
år 

-16.30% -15.47% -15.26% 

Negativt scenario 

Vad du kan få tillbaka efter 
kostnader 

SEK 96 677 SEK 107 056 SEK 58 802 

Genomsnittlig avkastning per 
år 

-3.32% 1.72% -8.83% 

Neutralt scenario 

Vad du kan få tillbaka efter 
kostnader 

SEK 104 081 SEK 120 289 SEK 135 026 

Genomsnittlig avkastning per 
år 

4.08% 4.73% 5.04% 

Positivt scenario 

Vad du kan få tillbaka efter 
kostnader 

SEK 105 811 SEK 123 328 SEK 135 026 

Genomsnittlig avkastning per 
år 

5.81% 5.38% 5.04% 

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under de kommande 6 åren och 2 månader, under olika scenarier, med antagandet att du 
investerar SEK100,000. 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 produkten. Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi 
inte kan betala dig. Stresscenariet representerar inte ett scenario där referensbolaget drabbas av en kredithändelse. Under ett scenario där 
referensbolaget drabbas av en kredithändelse så är 100% av din investering samt framtida kupongbetalningar utsatta för risk. 

De presenterade siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten och inkluderar kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar 
inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket kan påverka hur mycket du får tillbaka. 

Din maximala förlust kommer att vara att du förlorar hela din investering. 

Vad händer om Investec Bank plc inte kan göra några utbetalningar? 
Du kan drabbas av finansiell förlust på grund av ett fallissemang för Investec Bank plc.  
Din investering kan inte omfattas av skyddet i Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Om emittenten av värdepapperen inte kan 
fullgöra sina förpliktelser, till exempel, i händelse av underlåtenhet eller insolvens, är det osannolikt att du skulle ersättas av Financial Services 
Compensation Scheme.  
För ytterligare information om skyddssystemet vänligen ta del av FSCS webbplats, www.FSCS.org.uk eller ring +44 800 678 1100. 

Vilka är kostnaderna? 

Kostnader över tid 

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 SEK100,000. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden. 

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. 

 
  



Tabell över kostnader 

Investering [SEK100,000] scenarier Om du säljer efter 1 år Om du säljer efter 3 år Om du säljer efter 6 år 2 månader 

Totala kostnader SEK 9 590 SEK 9 268 SEK 8 819 

Effekt på avkastningen per år 9.59% 2.32% 1.44% 

Kostnadssammansättning 
Tabellen nedan 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. 

Tabellen nedan visar inverkan på avkastningen per år 

Engångskostnader 

Startkostnader 1.44%  Effekten av kostnaderna som redan ingår i priset. Detta är det mesta som du kommer att 
betala och du kan komma att betala mindre.  

Avslutskostnader 0% Effekten av kostnaderna för att avsluta din investering när den förfaller.  

Tabellen ovan representerar andelen av minskningen i avkastning som visas i tabellen för kostnaderna över tid vid slutet av den rekommenderade 
innehavsperioden. Uppdelningen för de faktiska uppskattade kostnaderna för produkten som en procentandel av produktens nominella 
belopp beräknas vara följande: inträdeskostnader: 8% och avslutningskostnader innan slutet av den rekommenderade 
innehavsperioden: 0.5%. 

 
HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA PRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I 
FÖRTID? 
Rekommenderad innehavstid: 6 år och 2 månader 

Produkten är avsedd att behållas under hela löptiden. Även om en andrahandsmarknad (dvs. sälja din investering i förtid) existerar under normala 
marknadsförhållanden så är den inte garanterad. Du bör inte förlita dig på möjligheten att sälja investeringen i förtid när du investerar i produkten. 
Om du säljer din investering i förtid så kan vi inte garantera vad dess värde kommer att vara vid det tillfället och det kan vara mindre än vad du 
ursprungligen investerade. Vi kommer att betala dig värdet för din produkt i enlighet med rådande marknadskurser vid den tidpunkten, minskat med 
eventuella därmed förknippade försäljningskostnader och överlåtelseskatter. Inlösenvärdet som fås kan variera och kan vara mindre än det 
ursprungliga investeringsbeloppet särskilt under stressade marknadsförhållanden. Det värde som återbetalas påverkas av nivån för de(n) 
Underliggande, marknadsvolatilitet, marknadsräntor och likviditet bland andra marknadsvariabler. 

Hur kan jag klaga? 
Varje klagomål angående försäljningen av denna produkt ska göras hos din mellanhand eller distributör. Ett klagomål avseende varje annan aspekt 
avseende denna produkt ska göras till Investec, Financial Products, 30 Gresham Street, London, EC2V 7PG (+44 20 7597 4189). Alternativt, 
kontakta oss på FPComplaints@investec.co.uk  
Om ditt klagomål inte handläggs på ett för dig tillfredsställande sätt kan du klaga hos The Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London 
E14 9SR. Att framföra ett klagomål kommer inte att försämra din rätt att vidta juridiska åtgärder.  
 

Övrig relevant information 
Kopior av Grundprospektet kan på begäran erhållas från Investec Bank plc 30 Gresham Street, London, EC2V 7PG eller laddas ned från vår 
webbplats på www.investec.com  

Investec Bank plc är godkänd av Prudential Regulation Authority och står under tillsyn av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation 
Authority.  
Företaget är medlem av London Stock Exchange. Registrerad på 30 Gresham Street, London EC2V 7PG. 


