Dokument med central information
Formål
Når du handler investeringsprodukter i Sparekassen Kronjylland, er det vigtigt, at du kan forstå og sammenligne de vigtigste aspekter ved
investeringen. Dette dokument indeholder central information om nedenstående investeringsprodukt. Informationen er ikke reklamemateriale,
men lovpligtig. Informationen har til formål at gøre det lettere for dig at forstå produktet, dets risici, omkostninger og mulige afkast/tab samt at
gøre det lettere for dig at sammenligne det med andre produkter.

Produkt: 3 M – køb put option – USDDKK
Udstederen: Sparekassen Kronjylland
Website: http://www.sparkron.dk
Telefonnummer for yderligere oplysninger: +45 89 12 24 00

Tilsynsmyndigheder: Finanstilsynet
Produktionsdato for dokumentet: 22-04-2021

Du er ved at indgå en aftale om et investeringsprodukt, der er komplekst og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad er det for et produkt?
• Type: 3-måneders (køb) FX-Put Option på US Dollar-Danish Krone Exchange Rate med en strikekurs på 6,1688 og en hovedstol på 10.000
USD. Den betalte præmie er 370 USD.
• Mål: En købt put option er en bindende aftale mellem dig og Sparekassen Kronjylland, som giver dig retten, men ikke pligten til at sælge et
bestemt valutabeløb mod betaling af et beløb i en anden valuta til en aftalt valutakurs (strikekurs) på et fremtidigt tidspunkt.
Den aftalte valutakurs (strikekurs) fastsættes ved valutaoptionens indgåelse, hvor du også betaler en præmie for denne købsret i USDDKK.
Hvis spotkursen ved udløb på expiry date (udløbsdato) er højere end strikekursen på optionen, vil du benytte din ret og købe USD/ DKK til
den aftalte strikekurs på delivery date (afviklingsdato), eller du bliver difference-afregnet med optionens kontantværdi. Du vil ikke udnytte
din ret, hvis spotkursen er lavere end den aftalte strikekurs, og optionen vil udløbe.
Produktet kan indfries før tid, og Sparekassen kan jf. rammeaftale kræve produktet førtidsindfriet/lukket ned, hvilket kan påføre dig et tab,
der svarer til det investerede beløb.
• Forventet detailinvestor: Erhvervskunder.
• Løbetid: Løbetiden er 3 måneder.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?
Risikoindikator
Lavere risiko

1

Højere risiko
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I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 3 måneder.

• Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe
penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.
• Vi har klassificeret dette produkt som 7 ud af 7, som modsvarer risikoklassen den højeste.
• Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et meget højt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker med
stor sandsynlighed ikke påvirker udsteder's evne til at betale dig.
• Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af
valutakursen mellem de to valutaer.
• Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din
investering.
• Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.
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Resultatscenarier
Den fremtidige markedsudvikling kan ikke forudsiges. De viste scenarier er skøn baseret på de seneste historiske resultater. Faktiske afkast kan
blive lavere.
Nominelt beløb [$ 10.000]
Scenarier

3 måneder

Stressscenarie

Hvad du kan få tilbage årligt efter omkostninger

$ -370,00

Gennemsnitligt afkast
Ufordelagtigt scenarie

-3,70 %

Hvad du kan få tilbage årligt efter omkostninger

$ -370,00

Gennemsnitligt afkast
Moderat scenarie

-3,70 %

Hvad du kan få tilbage årligt efter omkostninger

$ -347,45

Gennemsnitligt afkast
Fordelagtigt scenarie

-3,47 %

Hvad du kan få tilbage årligt efter omkostninger

$ 104,01

Gennemsnitligt afkast

1,04%

• Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 3 måneder, under forskellige scenarier, hvis du investerer 10.000
Dollars.
• Vi har klassificeret dette produkt som 7 ud af 7, som modsvarer den højeste risikoklasse.
• Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et meget højt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker
sandsynligvis ikke udsteders evne til at betale dig.
• Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og der er ikke taget højde for den situation, at vi ikke er
i stand til at betale dig.
• De viste tal inkluderer omkostningerne til selve produktet, men indeholder muligvis ikke alle omkostninger, som du betaler til din rådgiver
eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad sker der, hvis Sparekassen Kronjylland ikke er i stand til at foretage udbetalinger?
Produktet er ikke omfattet af nogen garantiordning. I tilfælde af konkurs, kan du tabe hele markedsværdien.

Hvilke omkostninger er der?
Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har på produktets markedsværdi. De samlede
omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.

Omkostninger over tid
Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne
person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.
Nominelt beløb [$ 10.000]
Scenarier

Hvis du indløser efter 3 måneder

Samlede omkostninger

$ 50,00

Afkastforringelse (RIY)

0,50%

Omkostningernes sammensӕtning
Nedenstående tabel viser:
• hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, påvirkes af de forskellige
omkostningstyper;
• betydningen af de forskellige omkostningskategorier.
Denne tabel viser afkastforringelsen
Engangsomkostninger

Løbende omkostninger

Entry-omkostninger

0,50% Effekten af omkostninger, der allerede er inkluderet i prisen.

Exit-omkostninger

0,00%

Effekten af omkostninger ved nedlukning af din afdækning på
udløbstidspunktet.

Porteføjetransaktionsomkostninger

0,00%

Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende
investeringer i forbindelse med produktet.

Andre løbende
omkostninger

0,00%

Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte
din afdækning og omkostningerne i afsnit II.

Hvor lӕnge bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?
Anbefalet investeringsperiode: 3 måneder
Investor har mulighed for at opsige aftalen før udløb af den anbefalede investeringsperiode. Dette kan ske til den aktuelle markedsværdi. Der
betales exit omkostninger, hvis aftalen opsiges før udløb. Produktet er et OTC produkt, der er tilpasset kundens investeringsperiode.
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Hvordan kan jeg klage?
Du kan klage over produktet eller vores rådgivning direkte hos din rådgiver eller rette henvendelse til vores klageansvarlige på mail til:
klageansvarlig@sparkron.dk eller via post til Sparekassen Kronjyllands klageansvarlige, Tronholmen 1, 8960 Randers SØ.
EU-Kommisionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på
https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_da/index.html. Ved indgivelse af klage skal vores e-mailadresse sparkron@sparkron.dk
angives.
Fører dialogen med Sparekassens klageansvarlige ikke til enighed, kan du også rette din klage pr. brev til Pengeinstitutankenævnet, Amalievej 8 B,
2., 1256 København K.

Anden relevant information
Dette dokument kan ikke stå alene. Vi henviser til udleveret rådgivningsmateriale samt faktaark.
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