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Avaintietoasiakirja  

 

Tarkoitus  

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintied ot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei o le markkinointiaineisto a. Laissa edellytetään 
kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmä rtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liit tyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja 
tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertail la sitä muihin tuotteisiin.  

Tuote  

Tuotteen nimi  Autocallable Bonus -joukkovelkakirja, joka on sidottu useampia kantaosakkeita sisältävään koriin 

Tuotteen tunnukset  ISIN: FI4000297858 | WKN: CB0HA9 

PRIIP-tuotteen kehittäjä  Commerzbank AG (Liikkeeseenlaskija) / www.certificates.commerzbank.com / Soita numeroon + 44 (0)20 76 53 
7777 saadaksesi lisätietoa. 

PRIIP-kehittäjän toimivaltainen 
viranomainen  

Saksan rahoitusvalvontaviranomainen (BaFin), Saksa 

Tuotettu  03.01.2018 14:35 Lontoon paikallista aikaa 
 

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertain en ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.  

1. Mikä tämä tuote on?  

Tyyppi  Tämä tuote on arvopaperi, jota säännellään ja joka on tuotettu Saksan lain mukaan. Tuotteen muodostamiseen sovelletaan 
Suomen lakia. 

Tavoitteet  

(Tässä kappaleessa 
lihavoidut  termit on 
kuvattu tarkemmin 
jäljempänä 
olevassa/olevissa 
taulukossa/taulukoissa.) 

Tuote on suunniteltu tarjoamaan tuottoa käteismaksuna tuotteen erääntyessä. Tuotteella on kiinteä voimassaoloaika, ja se 
erääntyy eräpäivänä , ellei se eräänny ennenaikaisesti. 
Autocall-tapahtumaa seuraava ennenaikainen erääntyminen:   Tuote erääntyy ennen erääntymispäivää, jos minä tahansa 
autocall-havaintopäivänä korin tuotto on sama tai korkeampi kuin autocall-barrier-hinta. Tällaisen ennenaikaisen erääntymisen 
yhteydessä saat välittömästi seuraavana autocall-maksupäivänä käteismaksun, jonka määrä on saman suuruinen kuin 
soveltuvan autocall-maksun. Asiaankuuluvat päivämäärät ja autocall-maksut  on esitetty alla olevassa taulukossa. 
. 

Sovellettava autocall -
maksupäivän numero  

Autocall -havaintopäivä  Autocall -maksupäivä  

1 21.02.2019 07.03.2019 

2 21.02.2020 06.03.2020 

3 22.02.2021 08.03.2021 

4 21.02.2022 07.03.2022 

5 21.02.2023 07.03.2023 
. 
Erääntyminen erääntymispäivänä : Jos tuote ei ole erääntynyt ennenaikaisesti, erääntymispäivänä  sijoittaja saa: 

1. jos lopullinen korin tuotto on yhtä suuri tai suurempi kuin 100,00%, käteismaksun, jonka määrä on 1,000 EUR plus 1,000 
EUR kertaa kuponki  kertaa 6; 

2. jos lopullinen korin tuotto on yhtä suuri tai suurempi kuin 70,00% ja pienempi kuin 100,00%, käteismaksun, jonka määrä 
on 1.000 EUR; tai 

3. jos lopullinen korin tuotto on pienempi kuin 70,00%, käteismaksun, joka on suoraan yhteydessä lopulliseen korin 
tuottoon. Käteismaksu on yhtä suuri kuin (i) tuotteen nimellismäärä  kerrottuna (ii) lopullisella korin tuotolla. 

Korin tuotto tiettynä päivänä saadaan laskemalla yhteen kohde-etuuksien painotetut tuotot. Kohde-etuuden painotettu tuotto 
lasketaan kertomalla kyseisen kohde-etuuden paino sen asianmukaisen päivän viitehinnalla  ja jakamalla tulo sen 
alkuperäisellä viitehinnalla .Lopullinen korin tuotto saadaan laskemalla yhteen kohde-etuuksien  painotetut tuotot. Kohde-
etuuden  painotettu tuotto lasketaan kertomalla kyseisen kohde-etuuden paino  sen lopullisella viitehinnalla  ja jakamalla tulo 
sen alkuperäisellä viitehinnalla . 

Kohde -etuus  ISIN Painotus  Viitelähde  

Repsol SA (REP) ES0173516115 20,00% Bolsa De Madrid 

Royal Dutch Shell PLC (RDSA) GB00B03MLX29 20,00% Euronext Amsterdam N.V. 
(Warrants and Certificates) 

TOTAL SA (FP) FR0000120271 20,00% Euronext - Euronext Paris 

Eni SpA (ENI) IT0003132476 20,00% Electronic Share Market 

BP PLC (BP/) GB0007980591 20,00% London Stock Exchange 
. 
Kaikki tässä osiossa esitetyt absoluuttiset summat on ilmaistu joukkovelkakirjaa kohti. 
Tuotteen ehtojen mukaan tiettyjä edempänä jajäljempänä esitettyjä ajankohtia tarkistetaan, mikäli asianomainen päivä ei ole 
joko pankkipäivä tai kaupankäyntipäivä (tapauksen mukaan). Tarkistukset saattavat vaikuttaa sijoittajan mahdollisiin tuottoihin. 
Tuotteen ehtojen mukaan tiettyjen poikkeuksellisten tapahtumien sattuessa (1) tuotteeseen saatetaan tehdä muutoksia ja/tai 
(2) tuotteen liikkeeseenlaskija saattaa eräännyttää tuotteen ennenaikaisesti. Tällaiset tapahtumat on määritelty tuotteen 
ehdoissa, ja ne liittyvät pääsääntöisesti kohde-etuuksiin , tuotteeseen ja tuotteen liikkeeseenlaskijaan. Ennenaikaisen 
eräännyttämisen yhteydessä mahdollisesti saatava tuotto todennäköisesti eroaa edellä esitetyistä vaihtoehdoista, ja se saattaa 
olla sijoitettua määrää pienempi. 
Sijoittajalla ei ole oikeutta minkään kohde-etuuden  osinkoihin eikä muihin mistään kohde-etuudesta  johtuviin oikeuksiin 
(kuten äänioikeuteen). 
. 

Kohde -etuuden 
markkina  

Oma pääoma  Viitehinta  Kohde -etuuden  päätöshinta 
asiaankuuluvan viitelähteen  



 

 Sivu 2 DocID: c5237c6d-7d47-47ed-92c3-5f3a5279723b 

 

mukaan 

Tuotteen 
nimellismäärä  

1.000 EUR  Lopullinen viitehinta  Viitehinta lopullisena 
arvostuspäivänä  

Liikkeeseenlaskuhinta  100,00% tuotteen 
nimellispääomasta 

 Alkuperäinen 
arvostuspäivä  

21.02.2018 

Tuotteen valuutta  Euro (EUR)  Lopullinen 
arvostuspäivä  

21.02.2024 

Merkintäaika  päiväyksestä 27.12.2017 
(ensimmäinen päivä mukaan lukien) 
päiväykseen 09.02.2018 (viimeinen 
päivä mukaan lukien) 

 Erääntymispäivä / 
voimassaoloaika  

06.03.2024 

Liikkeeseenlaskupäivä  07.03.2018  Autocall barrier -hinta  100,00% 

Alkuperäinen viitehinta  Viitehinta ensimmäisenä 
arvostuspäivämääränä 

 Autocall -maksut  1.000 EUR plus 1,000 EUR kertaa 
kuponki  kertaa 1 ensimmäisenä 
autocall-maksupäivänä ; jonka 
jälkeen 1,000 EUR plus 1,000 EUR 
kertaa kuponki kertaa sovellettava 
autocall-maksupäivän numero  

Kuponki  10% indikatiivisesti, määritellään 
alkuperäisenä arvostuspäivänä , 
kuitenkin vähintään 8% 

 Rajahinta  70,00% 

. 

Yksityissijoittaja, jolle 
tuotetta on tarkoitus 
markkinoida  

Tuote on tarkoitettu yksityisasiakkaille, jotka pyrkivät yleiseen pääomanmuodostukseen/varojen optimointiin ja joilla on 
pitkäaikainen sijoitushorisontti. Tuote on tarkoitettu asiakkaille, joilla on kehittynyttä tietoa ja/tai kokemusta rahoitustuotteista. 
Sijoittajalle voi koitua sijoitetun pääoman menetystä sijoitetun pääoman kokonaisvaltaiseen menetykseen saakka. 

2. Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi  saada?  

Riski-indikaattori  
 

 
Vähäinen riski  Suuri riski

 

Riski -indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tu otetta hallussaan 6 vuotta. Todellinen riski voi 
vaihdella merkittävästi, mikäli sijoittaja eräännyt tää tuotteen varhaisessa vaiheessa, jolloin hänen 
tuottonsa voi jäädä oletettua vähäisemmäksi.  

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka 
todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty 
maksamaan sijoittajalle. 
Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 5, joka on keskikorkea riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan 
keskikorkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat epätodennäköisesti kehittäjän kykyyn maksaa sinulle. 
Ota huomioon valuuttariski:  Jos tilisi on eri valuutassa kuin tämä tuote, altistut riskille, että tuotteen valuutan muuntamisesta 
tilivaluutaksi aiheutuu tappiota. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa. 
Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että voit menettää osan 
sijoituksestasi tai koko sijoituksesi. 
Jos emme kykene maksamaan sinulle saataviasi, voit menettää koko sijoituksesi. 

Tuottonäkymät  
 

Sijoitus: 10.000 EUR  

Näkymät  1 vuosi  3 vuotta  6 vuotta  

(Suositeltu 
sijoitusaika)  

Stressinäkymä  Mahdollinen tuotto 
sijoittajalle kulujen 
jälkeen  

EUR 4,407.60 EUR 3,115.83 EUR 2,047.18 

 Keskimääräinen tuotto 
vuosittain 

-55.92% -32.21% -23.23% 

Epäsuotuisa näkymä  Mahdollinen tuotto 
sijoittajalle kulujen 
jälkeen  

EUR 5,693.87 EUR 4,474.92 EUR 3,126.77 

 Keskimääräinen tuotto 
vuosittain 

-43.06% -23.51% -17.62% 

Kohtalainen näkymä  Mahdollinen tuotto 
sijoittajalle kulujen 
jälkeen  

EUR 8,214.40 EUR 8,871.32 EUR 11,000.00 

 Keskimääräinen tuotto 
vuosittain 

-17.86% -3.91% 1.60% 

Suotuisa näkymä  Mahdollinen tuotto 
sijoittajalle kulujen 
jälkeen  

EUR 11,000.00 EUR 11,576.90 EUR 12,000.00 

 Keskimääräinen tuotto 
vuosittain 

10.00% 5.00% 3.09% 

. 
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Tässä taulukossa esitetään rahamäärä, jonka sijoittaja voi saada takaisin seuraavien 6 vuoden aikana eri tuottonäkymien 
perusteella, kun oletuksena on 10.000 EUR sijoitus. Esitetyt näkymät kuvaavat sitä, miten sijoitus voi tuottaa. Niitä voidaan 
verrata muiden tuotteiden näkymiin. Esitetyt näkymät ovat tulevaa tuottoa koskevia arvioita, jotka perustuvat saatuihin 
näyttöihin tämän sijoituksen arvon vaihtelusta, eivät tarkkoja indikaattoreita. Sijoittajan saama tuotto määräytyy markkinoiden 
kehityksen ja sijoitusajan mukaan. Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa, 
eikä siinä oteta huomioon tilanteita, joissa kehittäjä ei pysty maksamaan sijoittajalle. 
Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan 
neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka 
saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin. 

3. Mitä tapahtuu, jos Commerzbank AG on maksukyvytö n?  

Olet alttiina riskille, että liikkeeseenlaskija ei välttämättä pysty täyttämään tuotteeseen liittyviä velvoitteitaan esimerkiksi maksukyvyttömyyden tai 
kriisinratkaisutoimenpiteitä koskevan virallisen määräyksen seurauksena. Tällä voi olla huomattava negatiivinen vaikutus tuotteen arvoon, ja tämä voi 
johtaa siihen, että menetät sijoittamasi pääoman osittain tai kokonaan. Tuote on velkainstrumentti eikä sellaisena kuulu mihinkään 
talletussuojajärjestelmään. 

4. Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?  

Tuoton vähentymisellä (RIY) esitetään sijoittajan maksamien kokonaiskulujen vaikutus sijoittajan mahdollisesti saamaan tuottoon. Kokonaiskuluissa 
otetaan huomioon kertaluonteiset, jatkuvaluonteiset ja satunnaiset kulut. 
Tässä esitetyt summat ovat tuotteeseen itseensä liittyvät kumulatiiviset kulut kolmen eri sijoitusajan osalta. Lukujen oletuksena on 10.000 EUR sijoitus. 
Luvut ovat arvioita ja voivat muuttua tulevaisuudessa. 
Ajan myötä kertyvät 
kulut  

 

Sijoitus: 10.000 EUR   

Näkymät  Eräännytettäessä 1 vuoden 
kuluttua  

Eräännytettäessä 3 vuoden 
kuluttua  

Eräännytettäessä suositellun 
sijoitusjakson päätteeksi  

Kokonaiskulut  EUR 571.05431 EUR 616.72278 EUR 764.70588 

Vaikutus vuotuiseen 
tuottoon (RIY)  

5.71054% 2.17691% 1.14457% 

. 
Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen 
henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on 
sijoitukseen. 

Kulujen rakenne  Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään 

- erityyppisten kulujen vuosittainen vaikutus tuottoon, jonka sijoittaja saattaa saada suositellun sijoitusajan lopussa, 

- eri kululuokkien merkitykset. 
. 

Taulukossa esitetään vuosittainen vaikutus tuottoon . 
Kertaluonteiset kulut  Osallistumiskulut 1.14457% Kulujen vaikutus sisältyy jo 

hintaan. 
. 

5. Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erä äntymisaikaa?  

Suositeltu sijoitusaika: 6 vuotta  

Tuotteen tavoitteena on tuottaa sinulle yllä olevassa kappaleessa "1. Mikä tämä tuote on?" kuvailtu tuotto. Tämä kuitenkin koskee vain tilannetta, jossa 
tuote pidetään eräpäivään saakka. Siksi on suositeltavaa, että tuote pidetään 06.03.2024 (eräpäivään) saakka. 
Tuotteeseen sijoittamista ei voi lopettaa muuten kuin myymällä tuotteen joko (1) pörssissä (jossa tuote on noteerattu) tai (2) OTC-myyntinä, mikäli 
kyseiselle tuotteelle on esitetty myyntitarjous. Tuotteen liikkeeseenlaskija ei veloita palkkiota tai maksua, mutta arvopaperinvälittäjäsi voi soveltuvissa 
tilanteissa veloittaa toteutusmaksun. Jos myyt tuotteen ennen erääntymistä, saatat saada vähemmän tuottoa kuin silloin, jos pidät tuotteen 
erääntymiseen saakka. 
. 

Pörssilista  Nordic Derivatives Exchange Helsinki  Hintanoteeraus  Prosenttiosuus 

Pienin vaihdettava yksikkö  1.000,00 EUR    
. 
Epävakaissa tai epätavallisissa markkinaolosuhteissa tai teknisten vikojen/häiriöiden sattuessa tuotteen osto ja/tai myynti saattaa tilapäisesti häiriintyä 
ja/tai keskeytyä eikä ole välttämättä lainkaan mahdollista. 

6. Kuinka sijoittaja voi valittaa?  

Tuotteesta neuvoja antavan tai tuotetta myyvän henkilön toiminnasta voi valittaa suoraan kyseiselle henkilölle. 
Tuotteesta tai tuotteen kehittäjän toiminnasta voi valittaa kirjallisesti osoitteeseen Commerzbank Aktiengesellschaft, CC - Equity Markets & 
Commodities / Derivatives Public Distribution, 30 Gresham St, London EC2V 3PG, UK, sähköpostitse osoitteeseen EMCsalesldn@commerzbank.com 
tai verkkosivuilla www.certificates.commerzbank.com. 

7. Muut olennaiset tiedot  

Tuotteeseen ja erityisesti esitteeseen, sen täydennyksiin ja lopullisiin ehtoihin liittyvät täydentävät asiakirjat julkaistaan kehittäjän kotisivulla 
(pb.commerzbank.com), kaikki lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Saadaksesi yksityiskohtaisempia tietoja – erityisesti tuotteeseen investointiin 
liittyvistä rakenteista ja riskeistä – sinun pitää lukea nämä asiakirjat. Nämä asiakirjat ovat saatavana maksutta myös osoitteestaCommerzbank AG, 
Commerzbank Aktiengesellschaft, CC - Equity Markets & Commodities / Derivatives Public Distribution, 30 Gresham St, London EC2V 3PG, UK, 
laillisten vaatimusten mukaisesti. 

 


