KUPONKILAINA 3 INDEKSIÄ

- OMAISUUDENHOITO -

Kuponkilaina 3 Indeksiä
Kuponkilaina 3 Indeksiä on sijoitus, jonka tuotto ja pääoman takaisinmaksu määräytyvät kolmen osakeindeksin kehityksen perusteella.
Sijoituksen viiteindeksit ovat: Yhdysvaltain S&P 500, Euroopan EURO STOXX 50 ja Ruotsin OMX Stockholm 30. Kuponkilainan niin sanottu
autocall-rakenne tarjoaa mahdollisuuden korkeaan kiinteään kuponkituottoon, vaikka Yhdysvaltain, euroalueen ja Ruotsin osakemarkkinat
pysyisivät paikoillaan. Sijoitukselle maksetaan 5 %:n* kuponkituotto kultakin puolen vuoden jaksolta laina-aikana, mikäli kaikki viiteindeksit
ovat puolivuosittaisena arvostuspäivänä vähintään lähtötasollaan. Ensimmäinen arvostuspäivä on 17.12.2015. Tuoton maksamisen lisäksi
sijoitus lunastetaan ennenaikaisesti heti, mikäli kaikki viiteindeksit ovat vähintään lähtötasollaan arvostuspäivänä. Mikäli yksikin indekseistä
on lähtöarvonsa alapuolella, sijoitus jatkuu. Maksamattomat kupongit jäävät muistiin ja ne maksetaan, mikäli kaikki viiteindeksit ovat vähintään lähtötasollaan jonakin seuraavana puolivuosittaisena arvostuspäivänä tai päätöspäivänä. Kuponkilaina 3 Indeksiä on enintään kolmen
vuoden mittainen. Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. Minimisijoitus on
5 000 euroa ja merkintäaika 27.5.–16.6.2015. Sijoitukseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijana toimii
UBS AG.

Miksi sijoittaa Kuponkilaina 3 Indeksiin?

Sijoituksen tuotto ja pääoman takaisinmaksu

Kuponkilaina 3 Indeksiä sopii hyvin sijoittajalle, joka uskoo Yhdys-

Sijoituksen tuotto on riippuvainen kolmen viiteindeksin: S&P 500:n

valtojen, euroalueen ja Ruotsin osakemarkkinoiden kehittyvän po-

EURO STOXX 50:n ja OMX Stockholm 30:n kehityksestä sijoitus-

sitiivisesti, mutta uskoo kurssinousun jäävän kuitenkin maltillisek-

aikana. Tuoton määrä riippuu tuotonmaksun ajankohdasta. Ku-

si. Kuponkilainan niin sanottu autocall-rakenne tarjoaa sijoittajalle

ponkilaina 3 Indeksiä tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden saada

mahdollisuuden saada korkeaa kiinteää kuponkituottoa sellaises-

5 %*:n kuponkituotto kultakin puolen vuoden jaksolta sijoituksen

sakin tilanteessa, jossa kaikki indeksit pysyvät lähtötasollaan tai

ennenaikaiseen lunastukseen tai erääntymiseen saakka.

nousevat vain vähän. Kuponkituotto on alustavasti 5 %* kultakin
puolen vuoden jaksolta.

Mikäli ennenaikaista lunastusta ei ole tapahtunut, riippuu sijoittajalle takaisin maksettava määrä viiteindeksien arvoista päätöspäi-

Tuotonmaksun lisäksi sijoitus erääntyy ennenaikaisesti heti, mikäli

vänä 18.6.2018. Sijoittajalle maksetaan eräpäivänä:

kaikki viiteindeksit ovat puolivuosittaisena arvostuspäivänä vähintään lähtötasoillaan. Lyhimmillään Kuponkilaina 3 Indeksiä on si-

• nimellispääoma kokonaisuudessaan sekä 30 %:n tuotto, mikäli

ten puolen vuoden mittainen. Mahdollinen ennenaikainen lunastus

kaikkien viiteindeksien päätöskurssit ovat vähintään lähtötasollaan.

vapauttaa sijoittajan pääoman uusiin sijoituksiin. Sijoitus erääntyy

• nimellispääoma kokonaisuudessaan, mikäli kaikkien viiteindek-

viimeistään kolmen vuoden kuluttua, mikäli ennenaikaista lunastusta ei ole tapahtunut.

sien päätöskurssi on vähintään 60 % niiden lähtöarvosta.
• heikoimmin kehittyneen indeksin loppuarvon mukainen summa
(viiteindeksin loppuarvo/lähtöarvo x nimellispääoma), mikäli
kyseinen viiteindeksi on laskenut alle 60 %:iin lähtöarvostaan.

Sijoitus lunastetaan ennenaikaisesti heti, mikäli kaikkien kolmen viiteindeksin päätöskurssi on vähintään lähtötasollaan
puolivuosittaisena arvostuspäivänä. Mikäli sijoitusta ei lunasteta ennenaikaisesti, sijoitusaika on kolme vuotta.

* Mikäli liikkeeseenlaskija ei voi vahvistaa puolivuosittaiseksi kuponkituotoksi vähintään 4,5 prosenttia, peruutetaan liikkeeseenlasku.
Kuponki vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä.

Sijoituksen tuotto ja erääntyminen
Aika
		

Indeksien muutos			
suhteessa lähtöarvoon			

Tuoton
maksu

Kassavirta sijoittajalle

Erääntyminen

6 kk						
		
ennallaan tai noussut		
à
Kyllä
Pääoma 100 000 e + kuponkituotto 5 000 e
erääntyy
		
vähintään yksi indekseistä alle lähtöarvonsa à
Ei
0e
sijoitus jatkuu
					
â			
1 v 						
		
ennallaan tai noussut		
à
Kyllä
Pääoma 100 000 e + kuonkituotto 10 000 e
erääntyy
		
vähintään yksi indekseistä alle lähtöarvonsa à
Ei
0e
sijoitus jatkuu
					
â			
1 v 6 kk						
		
ennallaan tai noussut		
à
Kyllä
Pääoma 100 000 e + kuponkituotto 15 000 e
erääntyy
		
vähintään yksi indekseistä alle lähtöarvonsa à
Ei
0e
sijoitus jatkuu
					
â			
2 v 						
		
ennallaan tai noussut		
à
Kyllä
Pääoma 100 000 e + kuponkituotto 20 000 e
erääntyy
		
vähintään yksi indekseistä alle lähtöarvonsa à
Ei
0e
sijoitus jatkuu
					
â			
2 v 6 kk						
		
ennallaan tai noussut		
à
Kyllä
Pääoma 100 000 e + kuponkituotto 25 000 e
erääntyy
		
vähintään yksi indekseistä alle lähtöarvonsa à
Ei
0e
sijoitus jatkuu
					
â			
3 v 						
		
ennallaan tai noussut		
à
Kyllä
Pääoma 100 000 e + kuponkituotto 30 000 e
		
heikoin indeksi vähintään 60 % lähtöarvosta à
Ei
Pääoma 100 000 e
		
heikoin indeksi alle 60 % lähtöarvosta
à
Ei
Heikoimman indeksin (Loppuarvo/Lähtöarvo) x Nimellispääoma

erääntyy
erääntyy
erääntyy		

Taulukossa on kuvattu sijoituksen tuotonmaksu ja erääntyminen esimerkkien avulla. Taulukossa käytetään tuotto-oletuksena 5 %:n puolivuosittaista kuponkia*.
Indeksien muutos -sarakkeessa indeksien arvoja verrataan lähtöarvoihin. Laskuesimerkit eivät kuvasta tuotteen historiallista tai odotettua kehitystä.				
Laskelmassa ei ole huomioitu veroja eikä merkintäpalkkioita. Sijoituksen nimellispääoma esimerkissä on 100 000 euroa.

* Mikäli liikkeeseenlaskija ei voi vahvistaa puolivuosittaiseksi kuponkituotoksi vähintään 4,5 prosenttia, peruutetaan liikkeeseenlasku.
Kuponki vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä.

Viiteindeksit
EURO STOXX 50 -indeksi
EURO STOXX 50 -indeksi kuvaa euroalueen viidenkymmenen suurimman yrityksen osakkeen hintakehitystä. Indeksi on markkina-arvopainotettu, mutta yhden
yrityksen suurin paino indeksissä voi olla enintään kymmenen prosenttia. Indeksi on yleisesti käytetty euroalueen osakemarkkinoiden kehitystä kuvaava vertailuindeksi. Lisätietoa indeksistä saa osoitteesta www.stoxx.com.
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OMX Stockholm 30 -indeksi
OMX Stockholm 30 -indeksi kuvaa Tukholman pörssin kolmenkymmenen vaihdetuimman yhtiön osakkeen kurssikehitystä. Yhtiöiden paino indeksissä määräytyy
niiden markkina-arvon perusteella. Lisätietoa indeksistä saa osoitteesta www.nasdaqomxnordic.com/index
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S&P 500 -indeksi
S&P 500 on Standard & Poor’sin hallinnoima indeksi. Se koostuu Yhdysvaltojen viidestäsadasta suurimmasta pörssilistatusta yhtiöstä. Yhtiöiden paino indeksissä määräytyy niiden markkina-arvon perusteella. Lisätietoa indeksistä saa osoitteesta: us.spindices.com/
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Yllä on kuvattu viiteindeksien kehitys 23.5.2005–22.5.2015. Viiteindeksien historiallisen kehityksen perusteella ei voi tehdä luotettavaa arviota niiden tulevasta
kehityksestä.

Sijoituksen riskit
Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoittaja vastaa itse tekemiensä
sijoituspäätösten taloudellisista seuraamuksista. Tuotteeseen liittyvät keskeisimmät riskitekijät on kuvattu lyhyesti alla. Sijoittajan
tulee ennen sijoituspäätösten tekemistä varmistua siitä, että hän
ymmärtää sijoitustuotteen ominaisuudet ja riskit. Tämän vuoksi
sijoittajaa kehotetaan perehtymään tämän markkinointiesitteen
lisäksi lainakohtaisiin ehtoihin sekä muihin virallisiin asiakirjoihin.

Liikkeeseenlaskijan luottoluokitukset voivat muuttua laina-aikana.
Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi
eikä pysty vastaamaan sitoumuksistaan. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan mahdollisen maksukyvyttömyyden johdosta menettää
sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. Sijoituspäätöstä tehdessään sijoittajan tulee huomioida
pääomaan ja liikkeeseenlaskijaan liittyvä kokonaisriski.

Tuottoriski ja pääomariski

Jälkimarkkinariski

Kuponkilaina 3 Indeksiä ei ole pääomaturvattu, joten sijoitetun

Liikkeeseenlaskija antaa normaaleissa markkinaolosuhteissa si-

pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Kuponkilainassa

joitukselle takaisinostohinnan 5 000 euron ja sen ylittäville nimel-

tuoton maksun ehtona on, että kaikkien kolmen indeksin on oltava

lismäärille. Jälkimarkkinahinta voi vaihdella voimakkaasti, joten

puolivuosittaisena arvostuspäivänä tai päätöspäivänä vähintään

sijoitus on lähtökohtaisesti tarkoitettu pidettäväksi eräpäivään

lähtötasollaan. Mikäli sijoitusta ei ole lunastettu ennenaikaisesti

asti. Jälkimarkkina-arvoon vaikuttavat muun muassa viiteindek-

ja päätöspäivänä yhden tai useamman viiteindeksin arvo on alle

sien kehitys, kurssiheilahtelujen suuruus (volatiliteetti), markkina-

60 % lähtötasostaan, menettää sijoittaja sijoitetusta pääomasta

korot sekä muutokset liikkeeseenlaskijan rahoituskustannuksis-

osuuden, joka vastaa heikoimmin kehittyneen viiteindeksin laskua

sa. Esimerkiksi voimakkaat markkinaliikkeet, markkinapaikkojen

lähtöarvostaan. Pahimmassa tapauksessa tämä voi tarkoittaa si-

sulkeminen tai tekniset ongelmat voivat hetkellisesti vaikeuttaa

joitetun pääoman menetystä kokonaisuudessaan. Mikäli heikoim-

jälkimarkkinoita. Jälkimarkkinakaupoissa sijoittajan tulee olla yh-

min kehittyneen indeksin arvo on päätöspäivänä vähintään 60 %

teydessä UB Omaisuudenhoitoon.

lähtöarvostaan, palautetaan sijoituksen nimellispääoma kokonaisuudessaan. Sijoittajan maksamaa merkintäpalkkiota ei palaute-

Sijoituksen monimutkaisuus

ta.

Kuponkilaina 3 Indeksiä on niin sanottu strukturoitu sijoituslaina,
jonka tuotto ja pääoman palautus määräytyvät monimutkaisen

Liikkeeseenlaskijariski

johdannaisrakenteen kautta. Sijoituksen rakenteen ymmärtämi-

Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta, joten siihen liittyy ris-

nen ja vertailu muihin sijoituksiin voi olla vaikeaa. Sijoittajan tulee

ki liikkeeseenlaskijan, UBS AG:n, takaisinmaksukyvystä. UBS:n

tutustua huolellisesti tuoton muodostumisen ja pääoman takaisin-

luottoluokitukset ovat A2 (Moody’s), ja A (Standard & Poor’s).

maksun ehtoihin.

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.

The EURO STOXX 50® index and the trademarks used in the index name are the intellectual property of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its
licensors. The index is used under license from STOXX. The securities based on the index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX
and/or its licensors and neither STOXX nor its licensors shall have any liability with respect thereto.
Nasdaq®, OMX®, OMXS30TM and OMXS30 IndexTM, are registered trademarks and trade names of The NASDAQ OMX Group, Inc. (which with its
affiliates is referred to as the “Corporations”) and are licensed for use by UBS AG. The Product(s) have not been passed on by the Corporations as to their
legality or suitability. The Product(s) are not issued, endorsed, sold, or promoted by the Corporations. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTIES
AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT(S).
The ”S&P 500 Index” is a product of S&P Dow Jones Indices LLC (“SPDJI”), and has been licensed for use by UBS AG. Standard & Poor’s® and
S&P® are registered trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark
Holdings LLC (“Dow Jones”); the trademarks are trademarks of the Licensor; and these trademarks have been licensed for use by SPDJI and sublicensed
for certain purposes by the Licensee. The Licensee’s Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, their respective
affiliates and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any
errors, omissions, or interruptions of the Index.

Yhteenveto lainaehdoista
Lainan nimi
Kuponkilaina 3 Indeksiä
ISIN
FI4000157201
Viiteindeksit
S&P 500 -indeksi (Bloomberg: SPX Index)
EURO STOXX 50 -indeksi (Bloomberg: SX5E Index)
OMX Stockholm 30 -indeksi (Bloomberg: OMX Index)
Liikkeeseenlaskija
UBS AG
Myyjä
UB Omaisuudenhoito Oy, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki
Valvova viranomainen
Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi
Katso myös kohta Viralliset asiakirjat.
Merkintäaika
27.5.–16.6.2015
Maksupäivä
16.6.2015
Liikkeeseenlaskupäivä
24.6.2015
Eräpäivä
Mikäli ennenaikaista lunastusta ei toteudu laina-aikana, maksetaan lainaehtojen mukainen
pääoman palautus ja mahdollinen tuotto 2.7.2018
Lähtöpäivä
17.6.2015
Päätöspäivä
18.6.2018
Arvostuspäivät
Puolivuosittaiset arvostuspäivät ovat 17.12.2015, 17.6.2016, 19.12.2016, 19.6.2017,
18.12.2017 sekä päätöspäivä 18.6.2018.
Maksupäivät
Tuoton ja ennenaikaisen lunastuksen maksu tapahtuvat 9 pankkipäivää arvostuspäivän
jälkeen.
Kuponki
Tuotonmaksuun liittyvän rajaehdon toteutuessa 5 %* jokaiselta puolen vuoden jaksolta.
Tuotonmaksun rajaehto
Tuotonmaksun rajaehto on, että kaikkien viiteindeksien päätöskurssit ovat arvostuspäivänä
vähintään 17.6.2015 päivän päätöskurssien mukaisella lähtötasollaan.
Ennenaikainen lunastus
Sijoitus lunastetaan ennenaikaisesti, mikäli kaikkien kolmen viiteindeksin päätöskurssi on
vähintään lähtötasoillaan arvostuspäivänä. Tällöin sijoittajalle palautetaan nimellispääoma
kokonaisuudessaan sekä maksetaan tuotto. Ennenaikaiset takaisinmaksupäivät ovat 9
pankkipäivää puolivuosittaisen arvostuspäivän jälkeen.
Pääoman takaisinmaksun rajaehto
Sijoituksen nimellispääomasta takaisinmaksettavan pääoman suuruus määräytyy heikoimmin kehittyneen viiteindeksin tuoton perusteella. Sijoituksen nimellispääoma palautetaan
eräpäivänä, mikäli heikoimman indeksin arvo päätöspäivänä 18.6.2018 on vähintään 60 %
indeksin lähtöpäivän 17.6.2015 arvosta.
Takaisinmaksu eräpäivänä
Mikäli sijoitusta ei ole lunastettu ennenaikaisesti, erääntyy sijoitus eräpäivänä. Takaisinmaksun määrä riippuu viiteindeksien päätöspäivän 18.6.2018 arvoista seuraavasti:
• Sijoittajalle palautetaan nimellispääoma kokonaisuudessaan sekä maksetaan tuotto,
mikäli kaikki viiteindeksit ovat vähintään lähtötasollaan (ks. Tuotonmaksun rajaehto).
Tuoton määrä on selvitetty kohdassa ”Kuponki”.

• Sijoittajalle palautetaan sijoituksen nimellispääoma kokonaisuudessaan, mikäli heikoimmin kehittyneen viiteindeksin arvo on alle lähtötasonsa mutta kuitenkin vähintään
60 % lähtötasostaan.
• Mikäli heikoimmin kehittyneen indeksin arvo on alle 60 % lähtöarvostaan, maksetaan
sijoittajalle heikoimman viiteindeksin loppuarvo/lähtöarvo x nimellispääoma.
Minimimerkintä
5 000 euroa
Eräkoko
5 000 euroa
Merkintähinta
100 %
Merkintäpalkkiot
Merkintämäärä 5 000–45 000 euroa, palkkio 1,5 %,
Merkintämäärä 50 000–195 000 euroa, palkkio 1 %,
Merkintämäärä vähintään 200 000 euroa, palkkio 0,5 %.
Vakuus
Sijoitukselle ei ole asetettu erillistä vakuutta. Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.
Jälkimarkkinat
Liikkeeseenlaskija antaa normaaleissa markkinaolosuhteissa sijoitukselle takaisinostohinnan 5 000 euron ja sen ylittäville nimellismäärille. Takaisinostohinta voi olla yli tai alle
nimellisarvon. Jälkimarkkinakaupoissa sijoittajan tulee ottaa yhteyttä UB Omaisuudenhoito
Oy:öön.
Liikkeeseenlaskun peruutus
Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku perustuen muutoksiin taloudellisissa olosuhteissa, merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi tai jos tapahtuu jotain sellaista, mikä liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen.
Liikkeeseenlaskija peruuttaa liikkeeseenlaskun, mikäli merkintöjen kokonaismäärä jää alle
1 000 000 euron tai mikäli puolivuosittaista kuponkia ei voida vahvistaa vähintään 4,5
prosenttiin.
Muut kustannukset
Sijoituksen merkintähintaan sisältyy strukturointikustannus, joka on 0,5–1,5 % p.a. sillä
oletuksella, että sijoitus erääntyy vasta sijoituksen eräpäivänä. Strukturointikustannukset
sisältävät mm. riskienhallinnan, tuotteen rakentamisen ja jakelun kustannuksia. UB Omaisuudenhoito Oy ei peri lainan hallinnoinnista tai säilytyksestä erillisiä palkkioita sijoitusaikana. Jälkimarkkinakaupoista peritään välityspalkkio voimassa olevan hinnaston mukaan.
Verotus
Sijoitukselle maksettavaa tuottoa käsitellään verotuksessa veronalaisena muuna pääomatulona tuloverolain (30.12.1992/1535) mukaisesti. Liikkeeseenlaskijan suomalainen maksuasiamies toimittaa tuotosta ennakonpidätyksen, jonka suuruus on tällä hetkellä 30 %.
Lainan liikkeeseenlaskijan ollessa ulkomainen, korkotulon lähdeverosta annetun lain
(28.12.1990/1341) säännökset eivät sovellu. Mikäli sijoittaja myy sijoituksen ennen eräpäivää, luovutus käsitellään verotuksessa luovutusvoittoa ja -tappiota koskevien säännösten mukaisesti. Yhteisölle ja yhtymälle tuotto on normaalia veronalaista tuloa yleishyödyllisten yhteisöjen verovapautta koskevin poikkeuksin.
Verokohtelu määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden mukaan ja se voi tulevaisuudessa muuttua. Sijoittaja vastaa kaikista sijoitustuotteeseen liittyvistä veroseuraamuksista.
Valuutta		
Kaikki sijoitukseen liittyvät laskelmat ja maksut ovat euroissa.
Viralliset asiakirjat
Laina lasketaan liikkeeseen UBS AG:n 17.4.2015 päivätyn lainaohjelman puitteissa. Lainan
lopulliset ehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.
Rekisteröinti ja listaus
Lainan liikkeeseenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmässä. Lainalle haetaan listaus Helsingin Pörssiin (Nasdaq OMX Helsinki) edellyttäen, että liikkeeseenlasku toteutuu.

* Mikäli liikkeeseenlaskija ei voi vahvistaa puolivuosittaiseksi kuponkituotoksi vähintään 4,5 prosenttia, peruutetaan liikkeeseenlasku.
Kuponki vahvistetaan viimeistään liikkeeseenlaskupäivänä.

Näin teet merkinnän Kuponkilaina 3 Indeksiin:
Ø Perehdy huolellisesti materiaaleihin
Sijoittajan tulee ennen sijoituksen tekemistä perehtyä tämän markkinointiesitteen lisäksi Kuponkilaina 3 Indeksin lainakohtaisiin ehtoihin
sekä liikkeeseenlaskijan, UBS AG:n 17.4.2015 päivättyyn ohjelmaesitteeseen täydennyksineen. (Katso tarkemmin Viralliset asiakirjat.) Lainaehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa myyjältä.
Ø Tee merkintä
• sähköisesti osoitteessa www.unitedbankers.fi
(merkintäpiste sulkeutuu 16.6.2015 klo 17.30) TAI
• merkintäsitoumuslomakkeella
Merkintäsitoumuslomake liitteineen tulee palauttaa UB Omaisuudenhoitoon 16.6.2015 klo 17.30 mennessä postitse, sähköpostitse tai faksilla.
Lue huolellisesti lomakkeessa annetut ohjeet erityisesti tehdessäsi ensimmäistä merkintää UB Omaisuudenhoidon kautta.
Ø Maksa merkintä
Sijoitus Kuponkilaina 3 Indeksiin tulee maksaa viimeistään 16.6.2015.
Saat maksuohjeet sähköisen merkinnän yhteydessä. Maksuohjeet löytyvät myös merkintäsitoumuslomakkeesta.

UB OMAISUUDENHOITO 0Y
Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki
puh. 09 2538 0320, faksi 09 2538 0310
sijoita@unitedbankers.fi
www.unitedbankers.fi
Kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 1071069-8

