
SEB High Yield 
Short Duration

indeksilaina

Yrityslainamarkkinat ovat tarjonneet erinomaisia tuottoja viime vuosien aikana, 
kun yrityslainojen riskilisät ovat kaventuneet ja valtionlainojen korkotaso 
on pysynyt matalana. Globaalin suhdanteen jatkaessa vahvistumistaan, 
paranee yritysten toimintaympäristö ja maksuhäiriöiden odotetaan pysyvän 
matalalla tasolla lähivuosina. Näin ollen yrityslainojen riskilisät kaventunevat 
edelleen. Talouskasvun vauhdittuminen, inflaation kohoaminen ja vaiheittain 
vähenevä likviditeetti johtavat korkotason nousuun varsinkin pitkissä koroissa. 
Lyhyiden korkojen nousuodotukset ovat kovin laimeita, kun keskuspankkien 
rahapolitiikka säilyy erittäin elvyttävänä huomattavan pitkään, kuten mm. 
Yhdysvaltain keskuspankkijohtaja Janet Yellen on todennut. 

SEB High Yield Short Duration -indeksilaina tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon 
sijoittajalle, joka uskoo yrityslainojen riskilisien jatkavan kaventumistaan ja 
korkotason nousuun vahvistuvan talouskasvuympäristön mukana. Struktuurin 
tuoton ollessa sidottu lyhyen juoksuajan high yield -rahastoon, arvonnousua 
kertyy riskilisien kaventuessa, mutta korkotason nousu ei merkittävästi 
heikennä tuottopotentiaalia.

Indeksilainaan liittyy liikkeeseenlaskijariski eli sen takaisinmaksu on 
riippuvainen liikkeeseenlaskijan, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 
maksukyvystä. Indeksilaina ei ole pääomaturvattu, joten lainaan liittyy riski 
sijoitetun pääoman menettämisestä.

•	 Noin	viisivuotinen	
pääomaturvaamaton	
indeksilaina

•	 Indeksilainan	tuotto	
riippuu	rahaston	lai-
naehtojen	mukaisesta	
mahdollisesta	kurssi-
noususta,	joka	alusta-
vasti	kerrotaan	200	%*	
osallistumisasteella

•	 Palautettava	pääoma	
on	sidottu	luotto-
indeksissä	ilmeneviin	
luottovastuutapahtu-
miin

•	 Merkintäaika												
22.5.	-	6.6.2014

*Osallistumisaste	vahvistetaan	liikkeeseen-					
		laskupäivänä,	eikä	sitä	voida	vahvistaa	alle		
		180	%

High yield -yrityslainoissa on 
yhä tuottopotentiaalia



Tuoton laskenta ja pääoman palautus
Sijoittajalle maksetaan laina-ajan lopussa lainaehtojen mukainen mahdollinen tuotto ja pääoman palautus. Tuotto 
riippuu Sky Harbor Global Funds – US Short Duration High Yield -rahaston F-sarjan (EUR) lainaehtojen mukaisesta 
arvonmuutoksesta laina-aikana. Pääoman palautus on sidottu Markit iTraxx Europe Crossover (sarja 21) -luottoindeksin 
yhtiöiden luottovastuutapahtumiin. Rahaston mahdollisella negatiivisellä kehityksellä ei ole vaikutusta indeksilainan 
pääoman palautukseen. Vastaavasti luottovastuutapahtumilla ei ole vaikutusta maksettavaan tuottoon.

Tuotto määräytyy Sky Harbor Global Funds – US Short Duration High Yield (F-sarja, EUR) -rahaston lainaehtojen 
mukaisen arvonmuutoksen ja osallistumisasteen perusteella. Tuotto lasketaan vertaamalla lainaehtojen mukaista 
päätösarvoa lähtöarvoon. Päätösarvo lasketaan rahaston kuukausittaisten havaintojen keskiarvona lainan viimeisen 
vuoden ajalta. Mahdollinen positiivinen prosentuaalinen arvonmuutos kerrotaan osallistumisasteella, joka on alustavasti 
200 %*, jolloin saadaan indeksilainalle maksettava tuotto. Rahaston lainaehtojen mukaista negatiivista arvonmuutosta 
ei huomioida erääntymisarvoa laskettaessa. Luottovastuutapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa liikkeeseenlaskijan 
arvion mukaan on kyse kohdeyhtiön vakavasta maksuhäiriöstä, velkojen uudelleenjärjestelystä tai konkurssista. Tarkempi 
kuvaus luottovastuutapahtumista on sivulla 6 ja lainakohtaisissa ehdoissa.

Pääoman palautukseen vaikuttaa luottoindeksiin (Markit iTraxx Europe Crossover -sarja 21) kuuluvien kohde-etuusyh-
tiöiden kohtaamat luottovastuutapahtumat. Kunkin kohde-etuusyhtiön painoarvo on 1/60. Mikäli jokin kohde-etuusyhtiö 
kohtaa luottovastuutapahtuman laina-aikana, palautettava pääoma pienenee 1/60:lla eli noin 1,67 prosenttiyksiköllä. 
Näin ollen palautettava pääoma on nolla, jos kaikki 60 kohde-etuusyhtiötä kokevat luottovastuutapahtuman.

Takaisinmaksupäivänä maksettava erääntymisarvo saadaan laskemalla mahdollinen tuotto ja palautettava pääoma 
yhteen.

*Osallistumisaste vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä, eikä sitä voida vahvistaa alle 180 %

Sky Harbor
Global Funds

-rahasto

iTraxx Crossover, 
sarja 21

Indeksin yritysten 
luottoriski

Rahaston lainaehtojen 
mukainen kehitys

x
osallistumisaste

iTraxx
luottovastuu-
tapahtumat

EI MERKITYSTÄ

EI MERKITYSTÄ

TUOTTO

PÄÄOMAN 
PALAUTUS

Kuvaus  
Eurooppalainen indeksi, jonka kohde-etuutena ovat suuryritys-
ten luottoriskijohdannaiset
Kohde-etuusyhtiöt
60 yhtiötä 16:sta eri Euroopan maasta
Suomalaiset kohde-etuusyhtiöt
Metsä Board, Nokia, Stora Enso ja UPM-Kymmene
Lisätietoa 
www.markit.com 

Kuvaus
Rahasto joka sijoittaa pääasiassa yhdysvaltalaisiin lyhyen juoksu-
ajan high yield -yrityslainoihin
Koko
5,17 mrd USD
Hallinnointipalkkio
1,00 % p.a.
Lisätietoa
www.skyharborglobalfunds.com 
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Sky Harbor Global Funds – US Short Duration High YieldErääntymisarvon määräytyminen

Sky Harbor Global Funds – US Short Duration High Yield -rahaston F-sarjan (EUR) 
historiallinen kehitys rahaston perustamisesta lähtien (5.4.2012 -14.5.2014). 
Indeksilainan arvon kehitys ei vastaa suoraan rahaston arvon kehitystä. 
Historiallinen kehitys ei ole koskaan tae tulevasta kehityksestä. Lähde: Bloomberg

Markit iTraxx Europe Crossover, sarja 21 Sky Harbor Global Funds – US Short Duration 
High Yield F (EUR)



Esimerkkejä erääntymisarvon laskemisesta**

Esimerkki 1

Erääntymisarvo kun rahaston lainaehtojen mukainen arvonmuutos on +25 % ja kolme kohde-etuusyhtiötä kokee 
luottovastuutapahtuman

Esimerkki 2 

Erääntymisarvo kun rahaston lainaehtojen mukainen arvonmuutos on +5 % ja kuusi kohde-etuusyhtiötä kokee          
luottovastuutapahtuman

Esimerkki 3 

Erääntymisarvo kun rahaston lainaehtojen mukainen arvonmuutos on -25 % ja 15 kohde-etuusyhtiötä kokee luottovastuu-
tapahtuman

Tuotto

Arvonmuutos  x Osallistumisaste
25 % x 200 % = 50 %

Pääoman palautus

Luottovastuutapahtumia on kolme
100 % – 3/60 x 100 % = 95 %

Erääntymisarvo

50 % + 95 % = 145 %

Efektiivinen vuosituotto 7,2 %

Tuotto

Arvonmuutos  x Osallistumisaste
5 % x 200 % = 10 %

Pääoman palautus

Luottovastuutapahtumia on kuusi,
100 % – 6 / 60 x 100 % = 90 %

Erääntymisarvo

10 % + 90 % = 100 %

Efektiivinen vuosituotto -0,39 %

Tuotto

Arvonmuutos  x Osallistumisaste
-25 % x 200 %* = -50 % ->0 %

Pääoman palautus

Luottovastuutapahtumia on 15
100 % - 15/60 x 100 % = 75 %

Erääntymisarvo

0 % + 75 % = 75 %

Efektiivinen vuosituotto -5,9 %

*Osallistumisaste vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä, eikä sitä voida vahvistaa alle 180 %
**Oheiset laskelmat ovat esimerkinomaisia eivätkä ne perustu historialliseen tai odotettuun tuottoon
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•	 Markkinoiden	kehittyessä	epäsuotuisasti	sijoitus	voi	erääntyä	ilman	tuottoa.

•	 Sijoitus	ei	ole	pääomaturvattu,	eli	sijoittaja	voi	menettää	sijoittamansa	pääoman	osittain	tai	kokonaan	
riippuen	luottovastuutapahtumista.

•	 Lainaan	liittyy	liikkeeseenlaskijariski.	Liikkeeseenlaskijan	ajautuessa	maksukyvyttömäksi,	sijoittaja	voi								
menettää	mahdollisen	tuoton	sekä	sijoitetun	pääoman	osittain	tai	kokonaan.

•	 Tutustu	tarkempaan	riskikuvaukseen	sivulla	5.

Riskit



Tuotteen nimi
SEB High Yield Short Duration

Liikkeeseenlaskija
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
(”SEB”)

Merkintäpaikka
SEB, Unioninkatu 30, 00100 Helsinki

Merkintäaika ja -maksu
Merkinnän oltava jaollinen 1000 eurolla. 
Merkintäaika alkaa 22.5.2014 ja päättyy 
6.6.2014. Merkintätilit (IBAN) ovat SEB: 
FI12 3301 0001 1276 61 tai Nordea: FI37 
1805 3000 0038 21. Kirjoita tilisiirron 
viestikenttään ” SEB High Yield Short 
Duration”, merkitsijän nimi ja henkilö-/
yhteisötunnus.

Minimimerkintä ja merkintäkurssi
5 000 euroa
100 % nimellisarvosta

Merkintäpalkkio
2,0 % lainan nimellisarvosta, lisätään 
merkintähintaan

Valuutta
Euro (EUR)

Liikkeeseenlasku- ja takaisinmaksu-
päivä
Liikkeeseenlaskupäivä on 18.6.2014 ja 
takaisinmaksupäivä 9.7.2019

Säilytys ja vakuus
Ilmainen säilytys arvo-osuustilillä SEB:ssä.
Indeksilainalle ei ole asetettu erillistä 
vakuutta

ISIN-koodi
XS1071378159

Kohde-etuusindeksit
Markit iTraxx Europe Crossover, sarja 21
Bloomberg: ITRX XOVER CDSI S21 5Y
Indeksin kohde-etuutena ovat 60 euroop-
palaisen suuryrityksen luottoriskijohdan-
naiset

Sky Harbor Global Funds – US Short 
Duration High Yield, sarja F (EUR)
Bloomberg: SKYSFEH
Rahasto sijoittaa pääasiassa yhdysval-
talaisiin lyhyen juoksuajan high yield 
-yrityslainoihin

Luottovastuuaika
18.6.2014 - 20.6.2019
Luottovastuutapahtuman toteamiseksi 
kunkin kohde-etuusyhtiön tilannetta 
voidaan kuitenkin tarkastella taanneh-
tivasti 60 kalenteripäivän ajalta ennen 
varsinaisen Luottovastuuajan alkamista 
kansainvälisen markkinakäytännön 
mukaisesti. Liikkeeseenlaskijalla on myös 
oikeus ilmoittaa sellaisesta luottovastuu-
tapahtumasta, joka on tapahtunut 
luottovastuuaikana, mutta joka on tullut 
liikkeeseenlaskijan tietoon vasta Luotto-
vastuuajan jälkeen, kuitenkin viimeistään 
kahden viikon kuluttua Luottovastuuajan 
päättymisestä.

Tuotto ja pääoman palautus
Sky Harbor Global Funds – US Short Du-
ration High Yield, sarja F (EUR) -rahaston 
lainaehtojen mukaisen arvonmuutoksen 
ollessa positiivinen, kerrotaan arvonmuu-
tos osallistumisasteella, jolloin saadaan 
indeksilainan tuotto. Tuotto on aina vä-
hintään nolla, eli negatiivista lainaehtojen 
mukaista arvonmuutosta ei huomioida.
Laina ei ole pääomaturvattu, vaan siihen 
liittyy riski sijoitetun pääoman menettä-
misestä osittain tai kokonaan. Jokainen 
luottovastuutapahtuma iTraxx Crossover 
Europe S21 -luottoindeksissä pienentää 
palautettavaa pääomaa kohde-etuus-
yhtiön painon verran eli 1/60 (noin 1,67 
%-yksikköä).
Indeksilainaan liittyy lisäksi liikkeeseenlas-
kijariski, eli riski siitä, että liikkeeseenlas-
kija tulee maksukyvyttömäksi eikä kykene 
vastaamaan sitoumuksistaan. Liikkee-
seenlaskijan ajautuessa maksukyvyttö-
mäksi, voi sijoittaja menettää mahdollisen 
tuoton sekä sijoitetun pääoman osittain 
tai kokonaan.

Lähtö- ja päätösarvo
Lähtöarvona käytetään Sky Harbor 
Global Funds – US Short Duration High 
Yield -rahaston F-sarjan (EUR) virallista 
päättymisarvoa 18.6.2014. Päätösarvo 
lasketaan rahaston kuukausittaisten 
havaintojen aritmeettisena keskiarvona 
lainan viimeisen vuoden ajalta alkaen 
20.6.2018 ja päättyen 20.6.2019 (13 
havaintoa). Mikäli jokin tarkastelupäivä ei 
ole pörssipäivä, havainnoksi otetaan lähin 
seuraava pörssipäivä.

Alustavat ehdot
200,0 % osallistumisaste on suuntaa-an-
tava. Lopulliset tuottoehdot määritellään 
18.6.2014. Merkintäaikana markkinake-
hitys saattaa muuttaa ehtoja paremmiksi 
tai huonommiksi. SEB pidättää oikeuden 
peruuttaa lainan liikkeeseenlaskun, mikäli 
osallistumisaste alittaa 180,0 % tai jos 
yhteenlaskettujen merkintöjen määrä on 
alle 3,0 miljoonaa euroa. SEB voi päättää 
lainojen merkintäajan ennenaikaisesti, 
mikäli liikkeeseenlaskun ehtojen turvaami-
nen sitä vaatii. Yksityiskohtainen kuvaus 
tuoton muodostumisesta löytyy lainakoh-
taisista ehdoista.

Siirretty takaisinmaksupäivä
Liikkeeseenlaskijalla on Luottovastuu-
tapahtuman sattuessa oikeus pidentää 
laina-aikaa 30 päivää takaisinmaksupäi-
västä siten, kun lainaehdoissa on tarkem-
min määritelty.

Jälkimarkkinat
Laina on lähtökohtaisesti tarkoitettu 
pidettäväksi eräpäivään saakka. SEB 
ylläpitää jälkimarkkinaa lainalle ja antaa 
tuotteelle ostonoteerauksia normaa-
lien markkinaolosuhteiden vallitessa. 
Jälkimarkkinahinta voi olla korkeampi tai 
matalampi kuin nimellisarvo. Hinta voi 
poiketa merkittävästi alla olevan rahaston 
kehityksestä.

Strukturointikustannus
Luottoriskilainan nimellisarvoon sisältyy 
järjestelypalkkio, joka on noin 1,10 % p.a. 
(14.5.2014 markkinatilanteen mukaan) 
olettamuksella, että sijoitus pidetään 
eräpäivään saakka. Palkkiolla katetaan 
tuotteen strukturoinnista,
myynnistä ja markkinoinnista aiheutuneita 
kuluja.

Arvo-osuusjärjestelmä ja pörssilistaa-
minen    
Euroclear S.A./N.V. Lainalle haetaan listaus 
kesäkuussa 2014 Irish Stock Exchangeen.                                                          

Ohjelmaesite ja lainakohtaiset ehdot
Ohjelmaesite (Structured Note and Cer-
tificate Programme, päivätty 28.6.2013) 
liitteineen sekä lainakohtaiset ehdot ovat 
saatavilla merkintäpaikoista sekä osoit-
teesta www.seb.fi.
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Keskeiset riskit
Sijoittamiseen liittyy aina taloudellisia 
riskejä. Sijoittaja vastaa itse tekemiensä 
sijoituspäätösten taloudellisista seu-
raamuksista. Sijoittajan tulee ennen 
sijoituspäätöksen tekemistä varmistua 
siitä, että hän ymmärtää sijoitustuotteen 
ominaisuudet ja riskit. Sijoittajaa kehote-
taan perehtymään tämän myyntiesitteen 
lisäksi lainakohtaisiin ehtoihin sekä 
liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjalaina-
ohjelmaa koskevaan ohjelmaesitteeseen, 
joissa lainaa ja liikkeeseenlaskua koskevat 
ehdot on kuvattu yksityiskohtaisemmin. 
Ohjelmaesite ja lainakohtaiset ehdot ovat 
saatavilla merkintäpaikoista sekä osoit-
teesta www.seb.fi.
Alla kuvataan lyhyesti lainoihin liittyvät 
keskeisimmät riskitekijät.

Tuottoriski
Lainan tuotto riippuu lainan alla olevan 
kohde-etuuden kehityksestä sijoitusaika-
na. Sijoittaja kantaa riskin kohde-etuuden 
arvon kehityksestä lainan juoksuaikana.

Jälkimarkkinariski
Jälkimarkkinariskillä tarkoitetaan riskiä sii-
tä, että sijoittajan myydessä sijoituksensa 
ennen lainakohtaisten ehtojen mukaista 
eräpäivää, tuotteen jälkimarkkinahinta voi 
olla korkeampi tai matalampi kuin nimel-
lisarvo. Tällöin sijoittaja ei välttämättä saa 
takaisin koko sijoittamaansa pääomaa. 
Markkinahintaan vaikuttavat muun muas-
sa kohde-etuuden kehitys ja markkinakor-
kojen muutokset. Lainan myyntiin ennen 
lainaehtojen mukaista eräpäivää liittyy 
myös likviditeettiriski, millä tarkoitetaan 
riskiä siitä, että lainalle ei löydy ostajaa tai 
että lainasta tarjottava hinta on sen todel-
lista arvoa heikompi. Liikkeeseenlaskija 
ylläpitää lainalle jälkimarkkinaa ja antaa 
lainalle ostonoteerauksia normaalien 
markkinaolosuhteiden vallitessa, mutta ei 
takaa tuotteelle jälkimarkkinoita.

Korkoriski
Korkoriski merkitsee sitä, että lainan 

markkina-arvo voi laskea jos yleinen 
korkotaso nousee. Korkoriski voi toteutua 
erityisesti, jos sijoittaja myy sijoituksensa 
ennen eräpäivää, jolloin sijoittaja ei vält-
tämättä saa takaisin koko sijoittamaansa 
pääomaa.

Liikkeeseenlaskijariski
Lainalle ei ole asetettu erillistä vakuutta, 
joten lainan pääoman ja tuoton takaisin-
maksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan 
takaisinmaksukyvystä. liikkeeseenlaski-
jariskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liik-
keeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi 
eikä kykene vastaamaan sitoumuksistaan. 
Tällöin sijoittaja voi menettää sijoitta-
mansa pääoman sekä mahdollisen tuoton 
osittain tai kokonaan. Liikkeeseenlaskija-
riskin arvioimiseksi ohjelmaesitteessä on 
esitetty tiedot liikkeeseenlaskijan talou-
dellisesta asemasta. Myös pääomaturvat-
tuun lainaan liittyy liikkeeseenlaskijariski.

Ei pääomaturvaa
Laina ei ole pääomaturvattu, joten sijoit-
taja voi menettää sijoittamansa pääoman 
joko osittain tai kokonaan, jos kohde-
etuuden lainakohtaisten ehtojen mukai-
nen kehitys juoksuaikana on negatiivinen. 
Sijoittaja voi menettää mahdollisen tuoton 
lisäksi myös mahdollisen merkintäpalkki-
on ja ylikurssin. 

Ennenaikaisen lunastuksen riski
Liikkeeseenlaskija voi poikkeuksellisessa 
erityistilanteessa lunastaa lainan takaisin 
ennen eräpäivää lainakohtaisissa ehdoissa 
mainituin edellytyksin. Ennenaikaisen 
lunastuksen yhteydessä sijoittaja ei vält-
tämättä saa takaisin koko sijoittamaansa 
pääomaa tai minkäänlaista tuottoa 
sijoitukselleen.

Verotus
Tässä kuvataan lyhyesti lainojen tämän-
hetkistä verotusta Suomessa yleisesti 
verovelvollisen luonnollisen henkilön ja 
kotimaisen kuolinpesän osalta. Lainalle 
maksettavaa korkoa ja takaisinmaksun 

yhteydessä lunastushintaan sisälty-
vää tuottoa käsitellään verotuksessa 
veronalaisena muuna pääomatulona 
tuloverolain (30.12.1992/1535) mukaisesti. 
Liikkeeseenlaskijan suomalainen maksu-
asiamies toimittaa tuotosta ennakonpi-
dätyksen, jonka suuruus on tällä hetkellä 
30 %. Lainan liikkeeseenlaskijan ollessa 
ulkomainen, korkotulon lähdeverosta an-
netun lain (28.12.1990/1341) säännökset 
eivät sovellu. Mikäli sijoittaja myy lainan 
ennen eräpäivää, luovutus käsitellään 
verotuksessa luovutusvoittoa ja -tappiota 
koskevien säännösten mukaisesti. Velkaa, 
joka on otettu korkotulon lähdeverosta 
annetun lain soveltamisalan ulkopuolelle 
jäävän lainan hankinnan rahoittamiseksi, 
pidetään verotuksessa tulonhankkimis-
velkana. Sijoittaja voi vähentää tällaiselle 
velalle maksetut korkomenot pääomatu-
loistaan. Verokohtelu määräytyy kunkin 
asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden 
mukaan. Sijoittaja vastaa kaikista sijoitus-
tuotteeseen liittyvistä veroseuraamuksis-
ta. Verolainsäädäntö ja verotuskäytäntö 
saattavat muuttua ja tällaiset muutokset 
saattavat aiheuttaa sijoittajalle kielteisiä 
vaikutuksia. Yksittäistapauksessa sijoitta-
jan saattaa olla aiheellista kääntyä oman 
veroasiantuntijansa tai veroviranomaisen 
puoleen.

Luottovastuutapahtumat
Luottovastuutapahtuma (”Credit Event”) 
tarkoittaa tapahtumaa, jossa Liikkeeseen-
laskijan lainaehtojen mukaisesti tekemän 
arvion mukaan kyse on Kohdeyhtiön 
Vakavasta Maksuhäiriöstä (”Failure to 
pay”), Velkojen Uudelleenjärjestelystä 
(”Restructuring”) tai Konkurssista (”Bank-
ruptcy”), joka on tapahtunut aikaisintaan 
60 pankkipäivää ennen Liikkeeseenlasku-
päivänä tai sen jälkeen, mutta kuitenkin 
viimeistään Takaisinmaksupäivänä.

Alla on suomenkieliset kuvaukset lainaeh-
doissa määritellyistä Luottovastuutapah-
tumista.

RISKILUOKITUS: KESKIMÄÄRÄINEN RISKI. Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus riippuu markkinoiden kehityksestä kuten esim. viiteyhtiöiden 
osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen 
nimellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä 
markkinointiesitteessä. Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointiesitteeseen, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen 
ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. Lisätietoja riskiluokituksesta Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n Internet -sivuilta www.
sijoitustuotteet.fi. 
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Vakava Maksuhäiriö tarkoittaa, että 
Kohdeyhtiö on laiminlyönyt suorittaa 
yhden tai useamman Velkasitoumuksen 
(”Obligation”, määritelty lainaehdoissa) 
ehtojen mukaisen maksun eräpäivänä asi-
anomaisessa maksupaikassa ja eräänty-
neen tai erääntyneiden maksusuoritusten 
yhteismäärä on vähintään USD 1.000.000 
(tai sen vasta-arvo muussa valuutassa)
Vakavan Maksuhäiriön tapahtuessa.

Velkojen Uudelleenjärjestely tarkoittaa 
sitä, että: (a)Yhdestä tai useammasta koh-
dassa (i)-(v) mainitusta toimenpiteestä,
josta ei nimenomaisesti ole Velkasitou-
muksen ehdoissa sovittu, sovitaan joko 
Kohdeyhtiön tai viranomaisen ja sellaisten 
Velkasitoumuksen velkojien kesken, joiden 
päätös sitoo myös muita kyseisen Velka-
sitoumuksen velkojia tai Kohdeyhtiö tai 
viranomainen ilmoittaa tai määrää yhden 
tai useamman edellä mainitun toimenpi-
teen kaikkia Velkasitoumuksen velkojia
sitovalla tavalla. Jotta toimenpidettä 
voitaisiin pitää Velkojen Uudelleenjärjeste-
lynä kohdissa (i)- (v) kuvatuissa tilanteis-
sa, tulee toimenpiteen kohteena olevalla 
Velkasitoumuksella olla enemmän kuin 
kolme toisistaan riippumatonta velkojaa ja 
vähintään 2/3 velkojista tulee suostua Vel-
kojen Uudelleenjärjestelyksi katsottavaan 
toimenpiteeseen (”Multiple Holder
Obligation”). Lisäksi edellytetään että 
tässä kohdassa (i)-(v) mainitun toimen-
piteen tai toimenpiteiden kohteena oleva 
Velkasitoumus tai Velkasitoumukset ovat 
määrältään yhteensä vähintään USD 
10.000.000 (tai sen vasta-arvo muussa 
valuutassa) Luottovastuutapahtuman 
tapahtuessa.
(i) korkoprosentin tai maksuun eräänty-
neen korkomäärän tai kertyneen korko-
summan pienentäminen;
(ii) pääomasumman tai eräpäivänä mak-
suun lankeavan preemion tai sopimuksen-
mukaisen lunastuksen pienentäminen;
(iii) maksupäivän tai maksupäivien myö-
hentäminen tai muu lykkääminen joko
(i) maksettavan koron tai koron kerryttä-
misen tai
(ii) maksettavan pääoman tai preemion-
osalta,
(iv) Velkasitoumuksen etuoikeusjärjestyk-
sen muuttaminen siten, että Velkasitou-
mus saa huonomman etuoikeuden mihin 
tahansa muuhun Velkasitoumukseen 
nähden; tai
(v) koron tai pääoman maksun valuutta 
tai kokoonpano vaihdetaan muuhun 

kuin seuraavaan valuuttaan (”Permitted 
Currency”):
(A) G7-maan (mukaan lukien tulevat 
G7-maat, jos G7 ryhmään otetaan uusia 
jäseniä) lailliseen maksuvälineeseen, tai
(B) sellaisen maan lailliseen maksuvälinee-
seen, joka kyseisen vaihdon ajankohtana 
on OECD-jäsen ja jonka kotivaluutan
pitkäaikainen luottoluokitus on joko vä-
hintään AAA The McGrawHill Companies:n 
kuuluvan Standard & Poor’s:n tai tämän 
sijaan tulleen luottoluokitus toimintaa har-
joittavan yhteisön mukaan, vähintään Aaa 
Moody’s Investor Service Inc:n tai tämän 
sijaan tulleen luottoluokitustoimintaa
harjoittavan yhteisön mukaan tai vähin-
tään AAA Fitch Ratings tai tämän sijaan 
tulleen luottoluokitustoimintaa harjoitta-
van yhteisön mukaan.

(b) Yllämainituista kohdasta (a) huolimat-
ta mitään seuraavista tapahtumista ei 
katsota Velkojen Uudelleenjärjestelyksi:
(a) Euroopan Unionin jäsenvaltion kansal-
lisessa valuutassa olevan Velkasitoumuk-
sen koron tai pääoman maksaminen
euroissa, kun mainittu jäsenvaltio on 
liittynyt tai liittyy Euroopan talousyhteisön 
perustamissopimuksen mukaisesti yhtei-
seen valuuttaan,
(b) kun edellä kohdissa (a) (i)-(v) mainittu 
toimenpide aiheutuu, sovitaan tai ilmoite-
taan normaalin liiketoiminnan puitteissa
tehdyn hallinnollisen, kirjanpidollisen, 
verotuksellisen tai muun teknisen oikaisun 
tai tarkistuksen johdosta,
(c) jos joku edellä kohdissa (a) (i)-(v) 
mainituista tapahtumista toteutuu, 
sovitaan tai tiedoksi annetaan sellaisissa 
olosuhteissa, joissa tällaista tapahtumaa 
ei suoraan tai epäsuoraan tehdä seurauk-
sena Kohdeyhtiön luottokelpoisuuden tai 
taloudellisen aseman heikkenemisestä.

(c) Edellä kohdissa (a) ja (b) Velkasi-
toumuksella tarkoitetaan myös niitä 
sitoumuksia, joista Kohdeyhtiö on antanut 
takauksen (”Qualifying Guarantee”), jolloin 
Kohdeyhtiöllä tarkoitetaan kohdassa 
(a) taattavan sitoumuksen velallista ja 
kohdassa (b) Kohdeyhtiötä.

Konkurssi tarkoittaa sitä, että Kohdeyhtiö;
(a) puretaan (muuten kuin konsolidoinnin, 
fuusion tai yhdistämisen kautta)
(b) tulee maksukyvyttömäksi tai ei kykene 
maksamaan velkojaan tai ei täytä velvoit-
teitaan tai myöntää kirjallisesti oikeu-
denkäyntimenettelyssä, hallinnollisessa 

menettelyssä tai viranomaismenettelyssä 
tai haasteessa olevansa yleisesti kyvytön 
maksamaan velkojaan niiden erääntyessä;
(c) tekee yleisen liiketoiminnan luovutuk-
sen, velkasovittelun, yrityksen uudel-
leenjärjestelyn, tai velkasaneerauksen 
velkojiensa kanssa tai näiden hyväksi;
(d) panee tai sitä vastaan on pantu 
vireille menettely, jonka tavoitteena on 
maksukyvyttömyyttä koskeva tuomio tai 
konkurssituomio tai muu konkurssi-, mak-
sukyvyttömyyslainsäädäntöön tai muuhun 
vastaavaan lainsäädäntöön perustuva 
velkojien vahingoksi tehty päätös tai
hakemus Kohdeyhtiön purkamiseksi tai 
selvitystilaan asettamiseksi on jätetty ja 
tällaisen menettely tai hakemus
(i) johtaa maksukyvyttömyys- tai konkurs-
situomioon, velkojien vahingoksi tehtyyn 
päätökseen, päätökseen purkamisesta tai 
selvitystilaan asettamisesta
(ii) ei peruunnu, hylkäydy tai keskeydy tai 
sitä koskeva juttu jää sillensä kolmenkym-
menen päivän kuluessa menettelyn
aloittamisesta tai hakemuksen jättämi-
sestä tai viimeistään ennen Takaisinmak-
supäivää;
(e) purkamisesta, virallishallintoon 
asettamisesta tai selvitystilaan asetta-
misesta annetaan päätös (muuten kuin 
konsolidoinnin, fuusion tai yhdistämisen 
johdosta);
(f) hakee tai sille määrätään tai sen koko 
omaisuudelle tai olennaiselle osalle sitä 
nimitetään pesänselvittäjä, selvitysmies, 
väliaikainen konkurssipesänhoitaja toimit-
sijamies, uskottu mies tai muu vastaava
toimenhaltija;
(g) antaa vakuudenhaltijan haltuun 
Kohdeyhtiön koko omaisuuden tai olen-
naisen osan siitä tai vakuudenhaltijalla on 
vireillä Kohdeyhtiön koko omaisuutta tai 
olennaista osaa siitä koskeva ulosmitta-
us, pakkotäytäntöönpano, takavarikko, 
myymis- tai hukkaamiskielto tai muu 
ulosmittaus tai pakkotäytäntöönpano 
tai kanne ja tällainen vakuudenhaltija 
säilyttää vakuuden hallinnan eikä tällaista 
menettelyä tai sitä koskevaa hakemusta 
hylätä, peruuteta, anneta keskeytysmäärä-
ystä tai jätetä sillensä kolmenkymmenen 
päivän kuluessa tai viimeistään ennen 
Takaisinmaksupäivää; tai
(h) aiheuttaa tai siihen kohdistuu tapah-
tuma, jolla jonkin Kohdeyhtiöön sovellet-
tavan lain mukaan on vastaava vaikutus 
kuin kohdissa
(a) - (g) mainitulla tapahtumalla tai 
tapahtumilla.
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