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Nyhet!



I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt 
att hitta placeringar som ger en hög ränta, med 
regelbundna ränteutbetalningar. Därför lanserar 
vi på Nordea nu ett helt nytt sparande som heter 
valutabevis. Valutabevisen ger en hög, fast ränta 
som utbetalas kvartalsvis.
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Så här fungerar Nordeas valutabevis

Så här kan det bli

 Valutans Återbetalt   Summa utbetalda  Totalt utbetalt Avkastning 3 Avkastning 
 utveckling 1 belopp kuponger 2 belopp   per år 3 

 30 % 13 000 kr 1 400 kr 14 400 kr 44,0 % 20,0 %
 25 % 12 500 kr 1 400 kr 13 900 kr 39,0 % 17,9 % 
 20 % 12 000 kr 1 400 kr 13 400 kr 34,0 % 15,8 %
 15 % 11 500 kr 1 400 kr 12 900 kr 29,0 % 13,6 %
 10 % 11 000 kr 1 400 kr 12 400 kr 24,0 % 11,4 %
 5 % 10 500 kr 1 400 kr 11 900 kr 19,0 % 9,1 %
 0 % 10 000 kr 1 400 kr 11 400 kr 14,0 % 6,8 %
 -5 % 9 500 kr 1 400 kr 10 900 kr 9,0 % 4,4 %
 -10 % 9 000 kr 1 400 kr 10 400 kr 4,0 % 2,0 % 
 -15 % 8 500 kr 1 400 kr 9 900 kr -1,0 % -0,5 %
 -20 % 8 000 kr 1 400 kr 9 400 kr -6,0 % -3,0 %
 -25 % 7 500 kr 1 400 kr 8 900 kr -11,0 % -5,7 %
 -30 % 7 000 kr 1 400 kr 8 400 kr -16,0 % -8,3 %

1 En positiv valutautveckling innebär att den underliggande valutan har stärkts mot den svenska kronan och en negativ valutautveckling innebär att den  
 underliggande valutan har försvagats mot den svenska kronan.
2 Baserat på en årlig kupong på 7,0 procent, vilket innebär att du fått 700 kronor utbetalt år ett och 700 kronor utbetalt år två.
3 Avkastningen är beräknad med antagandet att du har betalat 10 000 kronor per valutabevis , att löptiden är två år och utan hänsyn tagen till courtage.  
 Detta då olika aktörer har olika stort courtage.  

Nordeas valutabevis är börsnoterade, handlas i poster om nominellt 10 000 kronor och har en löptid på cirka två år 
vid utgivningstillfället. Valutabeviset ger en hög, fast kupong som alltid beräknas på nominellt 10 000 kronor, även 
om priset på beviset skulle vara högre eller lägre än så.  
 
Kupongen utbetalas kvartalsvis i mars, juni, september och i december varje år. Exempelvis, om du köpt Valutabevis 
Turkiet och valutabeviset har en årlig kupong på 7,0 procent kommer du att få 175 kronor per kvartal under hela 
löptiden, det vill säga totalt 700 kronor år ett och 700 kronor år två. 

Valutakursförändringar påverkar det belopp du får tillbaka
Storleken på kupongutbetalningarna i Nordeas valutabevis påverkas inte av valutakursförändringar mellan den 
valuta som valutabeviset är kopplat till och den svenska kronan. Däremot påverkas det belopp du får tillbaka 
på återbetalningsdagen av valutakursförändringen mellan den underliggande valutan och den svenska kronan, från 
startdagen till och med slutdagen. 

Exempel 1: Anta att du köpt Valutabevis Turkiet för nominellt 10 000 kronor och att den turkiska liran har stärkts 
med 13 procent mot den svenska kronan, från startdagen till och med slutdagen. I det här fallet kommer du att få 
11 300 kronor utbetalt på återbetalningsdagen. Totalt har du då fått 700 + 700 + 11 300, det vill säga 12 700 kronor.  
 
Exempel 2: Anta istället att den turkiska liran har försvagats med 17 procent mot den svenska kronan. I det här 
exemplet kommer du att få en utbetalning på 8 300 kronor på återbetalningsdagen. Totalt har du då fått 700 + 700 
+ 8 300, det vill säga 9 700 kronor.   
 
Sammanfattningsvis, om den underliggande valutan stärks mot den svenska kronan får du en utbetalning på mer
än 10 000 kronor per valutabevis på återbetalningsdagen, och om den underliggande valutan försvagas får du 
mindre än 10 000 kronor. Se tabellen nedan för fler exempel. 
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Nordeas valutabevis är börsnoterade

Kvartal 1 Kvartal 2

Upplupen
ränta

Kvartal 3 Kvartal 4

Nordea erbjuder valutabevis på flera olika valutor. 
Alla våra valutabevis är börsnoterade på NASDAQ 
Stockholms obligationslista och det finns både 
köp- och säljkurser. Det gör att du under normala 
marknadsförhållanden kan handla dem, lika enkelt 
som du köper och säljer aktier.  
 
Varje valutabevis har ett eget namn, exempelvis 
VB TURKIET N. VB står för valutabevis, TURKIET 
visar att beviset är kopplat till den turkiska valutan 
lira och N talar om att valutabeviset är utgivet av 
Nordea. 
 
Under löptiden påverkas valutabevisets köp- och 
säljkurs framför allt av valutakursförändringen mel-
lan den valuta som beviset är kopplat till och den 
svenska kronan. Det medför att vissa valutabevis 
kan kosta mindre än 10 000 kronor per styck, 
medan andra kostar mer än 10 000 kronor.  
 

Upplupen ränta och pris 
När du köper ett valutabevis betalar du dels det pris du ser på börsen, dels en upplupen ränta. Hur stor den upp-
lupna räntan är beror både på hur många dagar som passerat sedan den förra kupongutbetalningen och på hur stor 
kupongutbetalningen är. Det innebär att ju närmare en kupongutbetalning som ett valutabevis handlas, desto större 
blir den upplupna räntan. Samtidigt gäller det omvända. Om du säljer ett valutabevis får du både det värde du ser i 
kurslistan och den upplupna räntan.



De här valutabevisen kan du välja bland
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Bygg din egen portfölj 
Nedan ser du en sammanställning av Nordeas valutabevis. Genom att köpa flera olika valutabevis kan du själv enkelt 
bygga din egen portfölj av Nordeas aktuella valutabevis. 

Börskod Valutaexponering1 Årlig ränta2 Återbetalningsdag 
    

VB BRASILIEN N Brasilianska real 8,0 % 2016-09-10

VB INDIEN N Indiska rupier 4,5 % 2016-09-10

VB SYDAFRIKA N Sydafrikanska rand 5,5 % 2016-09-10

VB TURKIET N Turkiska lira 7,0 % 2016-09-10

1 Den underliggande valutan, vars utveckling mot den svenska kronan ligger till grund för valutabevisets utveckling.  
2 Betalas kvartalsvis med 1/4-del per kvartal.  

Nordeas valutabevis



Emittent och fullständiga villkor
Nordea Bank Finland Abp (Nordea) är emittent. Informa-
tion om emittenten finns i Grundprospektet för Nordeas 
EMTN-program för strukturerade placeringar och i 
Nordea Bank Finland Abp:s årsredovisning som finns 
på nordea.com. Grundprospektet för Nordeas EMTN-
program har godkänts av den irländska centralbanken. 
Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank 
AB:s årsredovisning som du hittar på nordea.com.

Valutabevisen ges ut under ovan nämnda EMTN-pro-
gram. En av de viktigaste delarna av programmet vad 
gäller villkoren för placeringen utgörs av Allmänna 
Villkor, som återfinns på sidorna 252-368 i Grund-
prospektet. De fullständiga villkoren till Nordeas 
valutabevis, som du förutsätts ta del av innan du köper 
valutabevis, återfinns i Grundprospektet, inklusive 
Allmänna Villkor, och Slutliga Villkor som, bland annat, 
anger metoden för beräkningen av avkastning eller 
ränta. Både Grundprospektet och Slutliga Villkor finns 
tillgängliga på nordea.se.
 

Viktigt att veta

Kostnader 
När du handlar valutabevis betalar du vanligt courtage 
till din bank eller mäklare, på samma sätt som när du 
handlar aktier. Det finns också en administrations-
avgift, som är 1 procent per år av nominellt belopp. 
Administrationsavgiften, som tas ut i samband med 
att valutabeviset ges ut, påverkar inte de fastställda 
kupongutbetalningarna. Det tillkommer inga löpande 
avgifter eller avgifter vid återbetalning. Valutabevis kan 
marknadsföras eller förmedlas av en extern part. För 
denna marknadsföring eller förmedling kan Nordea 
komma att erlägga en ersättning till den externa par-
ten, beräknat på nominellt belopp. Ersättningen ingår i 
den ovan nämnda administrationsavgiften. 

Beskattning
Valutabevis beskattas som fordringsrätter, det vill säga 
på samma sätt som räntor (marknadsnoterade obliga-
tioner). Detta är endast allmän information. Om du vill 
ha rådgivning eller veta mer om vilka skatteregler som 
gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatte-
rådgivare eller revisor. 
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Risker

Icke kapitalskydd
Nordeas valutabevis är inte kapitalskyddade. Som anges 
i Grundprospektet är därför återbetalning av placerat 
belopp beroende av utvecklingen av referenstillgången, 
och du riskerar att förlora delar av eller hela det placera-
de beloppet i händelse av en för dig negativ utveckling.

Kreditrisk
Vid köp av valutabevis tar du en kreditrisk på Nordea 
Bank Finland Abp. Återbetalning av återbetalningsbe-
lopp förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla detta 
åtagande på återbetalningsdagen. Ett sätt att bedöma 
om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas 
kreditvärdighetsbetyg, som är AA- enligt Standard & 
Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Mer information finns 
på standardandpoors.com och moodys.com.

Marknadsrisk
Under löptiden påverkas värdet på valutabeviset av flera  
faktorer, bland annat valutans utveckling mot den 
svenska kronan, återstående löptid, förväntad framtida 
volatilitet och marknadsräntor.

Likviditetsrisk 
Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea 
både köp- och säljkurser. Kurserna beror dels på de 

faktorer som nämnts under stycket Marknadsrisk, dels 
på värdeutvecklingsstrukturen. Ibland kan det dock 
vara svårt eller omöjligt att sälja ett valutabevis under 
löptiden (man säger då att den är illikvid).  

Övrigt
Den här broschyren är tänkt att ge allmän information 
om Nordeas valutabevis och är inte avsedd som pla-
ceringsråd, då informationen inte är anpassad till den 
enskildes specifika placeringsmål, ekonomiska situa-
tion eller personliga behov. Du måste själv bedöma om 
en placering i dessa valutabevis är lämplig utifrån din 
egen ekonomiska situation. Det är viktigt att du kan 
värdera fördelarna och nackdelarna med valutabevisen 
och att du har tagit del av den information som finns i 
Grundprospektet och Slutliga Villkor. För rådgivning i 
det enskilda fallet rekommenderar vi att du vänder dig 
till din personliga bankman eller annan privatekonomisk 
rådgivare.

Observera att valutabevis inte omfattas av den statliga 
insättningsgarantin.
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Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna 
med köp av Nordeas valutabevis. Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grund-
prospektet för Nordeas EMTN-program. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste 
Nordeakontor eller på nordea.se.
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Har du frågor, ring oss på 08-614 90 70 eller mejla till bevis@nordea.se 
För mer information om valutabevis, se www.nordea.se/valutabevis


