
 

 

 
 
 
 

MARKKINOINTIMATERIAALI 
26.5.2016 

* Sertifikaateilla voi käydä pörssikauppaa Nordean konttorissa, pankkitunnuksilla verkkopankissa osoitteessa 
www.nordea.fi tai toisen arvopaperinvälitystä tarjoavan toimijan kautta. 

Pörssilistatut sertifikaatit (BULL & BEAR) 
Pörssikaupankäyntiä useilla eri kohde-etuuksilla ja pienillä kaupan-
käyntikustannuksilla 

Merkintäaika: Jatkuva 
Kohde-etuus: Osakkeet, osakeindeksit ja hyödykkeet 
Vipukerroin: X1 – X15 
Minimisijoitus: Yksi sertifikaatti 
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BULL 
 
Mikäli odotat kohde-etuuden 
hinnan nousevan, voit sijoittaa 
BULL-sertifikaattiin. BULL-
sertifikaatista saa tuottoa, kun 
kohde-etuuden hinta nousee. 
 

BEAR 
 
Mikäli odotat kohde-etuuden 
hinnan laskevan, voit sijoittaa 
BEAR-sertifikaattiin. BEAR- 
sertifikaatista saa tuottoa, kun 
kohde-etuuden hinta laskee. 
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Nordean pörssilistatut sertifikaatit, niin kutsutut ETN:t, ovat Nordea Bank Ab:n (publ) liikkeeseen laskemia, 
julkisesti listattuja sijoitustuotteita, joiden arvonkehitys riippuu kohde-etuuden arvonkehityksestä. Kohde-
etuus voi olla esimerkiksi yksittäinen osake, osakeindeksi tai hyödyke. Sertifikaatin hinta ei ole sama kuin 
kohde-etuuden hinta, mutta sertifikaatin hinnan prosentuaalinen muutos seuraa kohde-etuuden hinnan 
prosentuaalista muutosta. Lisäksi sertifikaatin hintaan vaikuttavat esimerkiksi juoksevat kustannukset ja 
vipukerroin. 
 
BULL -sertifikaattien vipukerroin on aina positiivinen ja BEAR -sertifikaattien vipukerroin on aina negatiivi-
nen. Tästä johtuen BULL -sertifikaatin hinta nousee, kun kohde-etuuden hinta nousee, ja vastaavasti laskee 
kohde-etuuden hinnan laskiessa. Negatiivisesta vipukertoimesta johtuen BEAR -sertifikaatin hinta nousee 
kohde-etuuden hinnan laskiessa, ja laskee kohde-etuuden hinnan noustessa. BULL - ja BEAR -sertifikaatit 
mahdollistavat oman näkemyksen hyödyntämisen riippumatta siitä odottaako sijoittaja markkinoiden nouse-
van vai laskevan. 
 
 
 
Kenelle pörssilistatut BULL - ja BEAR -sertifikaatit 
sopivat? 
 
Sertifikaateilla sijoittaja voi esimerkiksi hajauttaa 
sijoituksiaan eri osakkeisiin, indekseihin ja hyödyk-
keisiin kustannustehokkaasti. Indeksisijoittaja voi 
sijoittaa useaan eri sertifikaattiin, joissa kohde-
etuutena on jokin osakeindeksi. Niillä on myös 
mahdollista suojautua yleistä markkinalaskua vas-
taan. Vaihtoehtoisesti sijoittaja voi ottaa näkemystä 
yksittäisistä osakkeista, tai suojata olemassa olevia 
osakesijoituksiaan. Hyödykkeisiin sidotut sertifikaa-
tit voivat toimia esimerkiksi suojana inflaatiota vas-
taan. Mikäli sijoittajalla on vahva näkemys markki-
noiden laskusta tai noususta, ovat valmiiksi vivutetut 
BULL - ja BEAR -sertifikaatit kustannustehokas 
vaihtoehto. Korkean vipukertoimen BULL - ja 
BEAR -sertifikaatit sopivat parhaiten päivän-sisäistä 
kauppaa käyville treidereille, eikä niitä suositella 
pidemmän aika välin sijoituksiksi. 
 
Pörssilistattujen BULL - ja BEAR -sertifikaattien 
kustannukset 
 
Pörssilistattujen sertifikaattien kaupankäynnistä 
peritään etukäteen määritelty mahdollinen välitys-
palkkio sekä säilytyspalkkio. Sertifikaatteihin liittyy  
 
 
 
 
 
 

 
myös vuotuinen hallinnointipalkkio sekä mahdolli-
nen rahoitusmarginaali. Hallinnointi-palkkio ja rahoi-
tusmarginaali ovat huomioitu sertifikaatin hinnassa. 
Kokonaiskustannuksissa tulee huomioida myös 
osto- ja myyntinoteerausten välinen erotus eli niin 
kutsuttu ”spread”. Spreadin suuruus voi vaihdella 
markkinatilanteen mukaan. Kustannukset vaihtele-
vat riippuen sertifikaatista ja tuotekohtaiset kulut 
selviävät tuotekohtaisista ehdoista. 
 
Miten vipukerroin toimii? 
 
Osa Nordean liikkeeseenlaskemista sertifikaateista 
on valmiiksi vivutettuja. Velkavivun suuruus ilmais-
taan aina sertifikaatin nimessä, esimerkiksi X3 
kolminkertaiselle vipuvaikutukselle tai X15 viisitois-
takertaiselle. Lisää sertifikaattien nimeämislogiikas-
ta seuraavalla sivulla. Vipuvaikutus huomioidaan 
aina päivänsisäisen hinnanmuutoksen mukaan. 
Tästä johtuen, jos kohde-etuuden hinnanmuutos 
kuukauden aikavälillä olisi esimerkiksi +10 %, saat-
taa vivutetun sertifikaatin hinnanmuutos olla eri kuin 
+10 % kerrottuna vipukertoimella. Mitä suurempi 
vipukerroin, sitä suurempi vaikutus kohde-etuuden 
hintamuutoksilla on sertifikaatin päivänsisäisiin 
hintamuutoksiin. Huomaathan, että mikäli BULL 
X15 kohde-etuuden päivänsisäinen hinnanmuutos 
on -6,7 %, tai BEAR X15 kohde-etuuden päivän-
sisäinen hinnanmuutos on +6,7 %, on sijoittaja 
menettänyt koko sijoittamansa pääoman. Lue lisää 
vipukertoimen toiminnasta sivuilta 5 ja 6. 

Mikä on pörssilistattu sertifikaatti? 
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Kun olet tehnyt päätöksen sijoittaa pörssilistattuun sertifikaattiin, voit etsiä sen sertifikaatin nimellä pörssi-
listalta. Esimerkki: Sijoittaja uskoo Saksan osakemarkkinoihin ja haluaa sijoittaa niiden noususta hyötyvään 
sertifikaattiin 10-kertaisella vivulla. 
 
 
 
 
 

BULL | DAX | X10| NF
 
 
 
 
BULL 
Tarkoittaa kohde-
etuuden noususta 
hyötyvää sertifikaattia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DAX 
Kohde-etuus, joka 
tämän sertifikaatin 
tapauksessa on Sak-
san DAX-indeksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X10 
Vipukerroin. Kun koh-
de-etuuden arvo nou-
see, BULL -
sertifikaatin arvo nou-
see 10-kertaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NF 
Lyhenne tarkoittaa 
Nordean Helsingin 
Pörssiin liikkeeseen-
laskemaa sertifikaattia. 

Näin löydät haluamasi sertifikaatin 

Internet-sivustollamme www.nordea.fi/etn voit tutustua tarkemmin sertifikaatteihin ja aloittaa halutessasi 
kaupankäynnin. Samalta sivustolta löytyy myös lista myynnissä olevista sertifikaateista, tarkempaa tietoa 
yksittäisistä sertifikaateista, sertifikaattikohtaiset lopulliset ehdot sekä Nordean 12.6.2015 julkaisema ja 
sittemmin täydentämä sertifikaatti- ja warranttiohjelman perusesite, joihin sijoittajan tulee tutustua ennen 
sijoituspäätöksen tekemistä. Pörssilistattujen todistusten riskeistä lisää sivulla 8. 

http://www.nordea.fi/etn
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DAX-indeksin kurssikehitys BULL DAX X1 NF BULL DAX X15 NF

Hinta
Päivänsisäinen 

muutos
Hinta

Päivänsisäinen 

muutos
Hinta

Päivänsisäinen 

muutos

Päivä 1 10.00 € 10.00 € 10.00 €

Päivä 1 10.05 € 0.5 % 10.05 € 0.5 % 10.75 € 7.5 %

Päivä 3 10.11 € 0.6 % 10.11 € 0.6 % 11.72 € 9.0 %

Päivä 4 10.08 € -0.3 % 10.08 € -0.3 % 11.19 € -4.5 %

Päivä 5 10.14 € 0.6 % 10.14 € 0.6 % 12.20 € 9.0 %

Päivä 6 10.22 € 0.8 % 10.22 € 0.8 % 13.66 € 12.0 %

Päivä 7 10.16 € -0.6 % 10.16 € -0.6 % 12.43 € -9.0 %

Päivä 8 10.13 € -0.3 % 10.13 € -0.3 % 11.87 € -4.5 %

Päivä 9 10.23 € 1.0 % 10.23 € 1.0 % 13.65 € 15.0 %

Päivä 10 10.35 € 1.2 % 10.35 € 1.2 % 16.11 € 18.0 %

Kehitys + 3.5 % + 3.5 % +61.1 %

 BULL -sertifikaatit hyötyvät, mikäli kohde-etuuden hinta kehittyy positiivisesti. Mikäli kohde-etuuden 
kurssi nousee, BULL -sertifikaatin päivänsisäinen arvo nousee kohde-etuuden kurssinousua vastaavan 
määrän, BULL X2:n päivänsisäinen arvo nousee kaksinkertaisesti ja BULL X10:n päivänsisäinen arvo 
kymmenkertaisesti kohde-etuuden nousuun nähden. Jos taas kohde-etuuden kurssi laskee, BULL -
sertifikaatin päivänsisäinen arvo laskee kohde-etuuden kurssilaskua vastaavan määrän. Vastaavasti 
BULL X2:n päivänsisäinen arvo laskee kaksinkertaisesti ja BULL X10:n päivänsisäinen arvo kymmen-
kertaisesti. Kehityksestä vähennetään lisäksi juoksevat kulut, kuten hallinnointipalkkio ja rahoitusmargi-
naali. 

Esimerkkejä BULL -sertifikaatin arvonkehityksestä erilaisissa markkinatilanteissa*
 
BULL -, BULL X3 - ja BULL X15 -sertifikaatit ja 
nouseva markkina 
 

 

 
BULL -. BULL X3 - ja BULL X15 -sertifikaatit ja 
laskeva markkina 
 

 
 
 
Yllä olevat kuvat havainnollistavat, kuinka vivuttamattomat BULL -sertifikaatit seuraavat kohde-etuuden 
hintaa. Vivutetuissa BULL -sertifikaateissa kohde-etuuden päivänsisäinen suhteellinen hinnanmuutos 
kerrotaan vipukertoimella. Alla oleva taulukko havainnollistaa BULL -sertifikaattien hinnan kehitystä 
suhteessa kohde-etuuden hinnan kehitykseen.
 
BULL - ja BULL X15 -sertifikaattien hintakehitys suhteessa kohde-etuuteen*
 

  

Miten pörssilistatut BULL -sertifikaatit 
toimivat? 
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BEAR -sertifikaatit hyötyvät kohde-etuuden hinnan kehittyessä negatiivisesti. Mikäli kohde-etuuden 
hinta laskee, BEAR -sertifikaatin päivänsisäinen arvo nousee kohde-etuuden kurssilaskua vastaavan 
määrän, BEAR X2:n päivänsisäinen arvo nousee kaksinkertaisesti ja BEAR X10:n päivänsisäinen arvo 
kymmen-kertaisesti kohde-etuuden laskuun nähden. Jos taas kohde-etuuden kurssi nousee, BEAR -
sertifikaatin päivänsisäinen arvo laskee kohde-etuuden kurssinousua vastaavan määrän. Vastaavasti 
BEAR X2:n päivän-sisäinen arvo laskee kaksinkertaisesti ja BEAR X10:n päivänsisäinen arvo kym-
menkertaisesti. Kehityksestä vähennetään lisäksi juoksevat kulut, kuten hallinnointipalkkio ja rahoitus-
marginaali.

Esimerkkejä BEAR -sertifikaatin arvonkehityksestä erilaisissa markkinatilanteissa*
 
BEAR -, BEAR X3 - ja BEAR X15 -sertifikaatit ja 
nouseva markkina 
 

 
 
 

 
BEAR -. BEAR X3 - ja BEAR X15 -sertifikaatit ja 
laskeva markkina 
 

Yllä olevat kuvat havainnollistavat, kuinka vivuttamattomat BEAR -sertifikaatit seuraavat kohde-etuuden 
hintaa. Vivutetuissa BEAR -sertifikaateissa kohde-etuuden päivänsisäinen suhteellinen hinnanmuutos kerro-
taan vipukertoimella. Alla oleva taulukko havainnollistaa BEAR -sertifikaattien hinnan kehitystä suhteessa 
kohde-etuuden hinnan kehitykseen.
 
BEAR - ja BEAR X15 -sertifikaattien hintakehitys suhteessa kohde-etuuteen*
 

 
 
  

DAX-indeksin kurssikehitys BEAR DAX X1 NF BEAR DAX X15 NF

Hinta
Päivänsisäinen 

muutos
Hinta

Päivänsisäinen 

muutos
Hinta

Päivänsisäinen 

muutos

Päivä 1 10.00 € 10.00 € 10.00 €

Päivä 1 9.95 € -0.5 % 9.95 € 0.5 % 9.25 € 7.5 %

Päivä 3 9.89 € -0.6 % 9.89 € 0.6 % 8.42 € 9.0 %

Päivä 4 9.92 € 0.3 % 9.92 € -0.3 % 8.80 € -4.5 %

Päivä 5 9.86 € -0.6 % 9.86 € 0.6 % 8.00 € 9.0 %

Päivä 6 9.78 € -0.8 % 9.78 € 0.8 % 7.04 € 12.0 %

Päivä 7 9.84 € 0.6 % 9.84 € -0.6 % 7.68 € -9.0 %

Päivä 8 9.87 € 0.3 % 9.87 € -0.3 % 8.02 € -4.5 %

Päivä 9 9.77 € -1.0 % 9.77 € 1.0 % 6.82 € 15.0 %

Päivä 10 9.65 € -1.2 % 9.65 € 1.2 % 5.59 € 18.0 %

Kehitys - 3.5% + 3.5 % + 61.1%

Miten pörssilistatut BEAR -sertifikaatit 
toimivat? 
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Kaupankäynti pörssilistatuilla sertifikaateilla 
Tässä esitteessä esitetyillä sertifikaateilla ei ole 
eräpäivää, vaan ne ovat luonteeltaan niin sanottuja 
”open-end” -sertifikaatteja. Sertifikaatilla voi kuiten-
kin käydä aktiivisesti kauppaa milloin tahansa kes-
ken voimassaoloajan. Nordea on sitoutunut anta-
maan sertifikaatille osto- ja myyntinoteerauksen 
pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Sertifikaatit 
noteerataan Helsingin Pörssissä ja niillä käydään 
kauppaa samalla tavalla kuin osakkeilla. Osto- ja 
myyntitoimeksiantoja voi tehdä joko verkkopankin 
kautta, Nordean konttoreissa tai toisen arvopape-
rinvälitystä tarjoavan toimijan kautta. Kaupankäyn-
nin edellytyksenä on, että sijoittajalla on arvo-
osuustili. Nordean perimä välityspalkkio on sama 
kuin osakekaupankäynnissä. 
 
Osinkojen huomioiminen, kun kohde-etuutena on 
yksittäinen osake tai osakeindeksi 
Osinkojen vaikutus pörssilistatun sertifikaatin hin-
taan riippuu siitä, onko kohde-etuutena tuottoin-
deksi vai hintaindeksi. Hintaindeksin kohdalla odo-
tetut osingot on huomioitu sertifikaatin arvossa 
siten, että BULL -sertifikaatti on odotettujen osin-
kojen verran halvempi ja BEAR -sertifikaatti taas 
odotettujen osinkojen verran kalliimpi kuin kohde-
etuus. Toisin sanoen sertifikaatin hinnassa huomi-
oidaan osinkovaikutukset etukäteen. Tuottoindek-
sin kohdalla taas osingot kerätään jatkuvasti indek-
siin ja ne heijastuvat suoraan sertifikaatin arvoon.  
 
Osakelinkatut pörssilistatut sertifikaatit eivät maksa 
osinkoa, mutta osinko huomioidaan sertifikaatin 
kehityksessä osingonmaksun yhteydessä. 
 
Hyödyke- ja indeksilinkatuissa pörssilistatuissa 
sertifikaateissa huomioitavaa 
Pörssilistattuihin sertifikaatteihin, joiden kohde-
etuutena on indeksi tai hyödyke, sijoitetaan futuuri-
markkinoiden kautta. Sertifikaatin tarkoituksena on 
jäljitellä suoria sijoituksia kohde-etuuteen. Hyödyke- 
ja indeksilinkatut sertifikaatit seuraavat aina lähim-
pään futuuriin tehdyn sijoituksen tuottoa. Kun fu-
tuurisopimus on erääntymässä, sijoitus siirtyy seu-
raavaksi lähimpään futuurisopimukseen. Futuurien 
siirtyminen saattaa aiheuttaa joko voiton tai tappion 
riippuen futuurien hintaeroista osto- ja myyntihet-
kellä, mikä voi aiheuttaa tuottoeron kohde-etuuden 
ja sertifikaatin tuottojen välille. 

Ennenaikainen erääntyminen ja reverse split 
Jos BULL -sertifikaatin kohde-etuuden arvonkehi-
tys on jonain päivänä lopullisissa ehdoissa ennalta 
määritetyn raja-arvon tasolla tai sen alle, tai jos 
BEAR -sertifikaatin kohde-etuuden arvonkehitys on 
jonain päivänä raja-arvon tasolla tai sen yli, eli serti-
fikaatti on arvoton, erääntyy se ennenaikaisesti. 
Lisäksi mikäli pörssilistatun sertifikaatin hinta on 
sellainen, ettei sille voida taata kohtuullista osto- ja 
myyntikurssia, on liikkeeseenlaskijalla oikeus yhdis-
tää useampi sertifikaatti yhdeksi (reverse split). 
 
Pörssilistatut sertifikaatit ja verotus 
Suomen verolainsäädäntö ei sisällä erityisiä tässä 
materiaalissa kuvattuja sertifikaatteja koskevia 
säännöksiä. Myöskään sertifikaatteja koskevaa 
oikeuskäytäntöä ei ole, joten niiden verokohteluun 
liittyy epävarmuutta. Tuloverolain (TVL) mukaan 
verotettavilla yleisesti verovelvollisilla sertifikaattien 
myynnin verotus tapahtunee luovutusvoittoa ja 
luovutustappiota koskevien periaatteiden mukai-
sesti. Luovutusvoitto verotetaan luonnollisen henki-
lön ja kotimaisen kuolinpesän pääomatulona. Jos 
sertifikaatit kuuluvat vero-velvollisen elinkeinotoi-
minnan varoihin, tapahtuu niiden verotus elinkeino-
tulon verottamisesta annetun lain (EVL) säännösten 
mukaisesti. Nordea ei toimi asiakkaan veroasian-
tuntijana. Asiakasta suositellaan tutustumaan Vero-
hallinnon ohjeeseen Warrantti ja sertifikaatti (osoit-
teessa www.vero.fi) sekä olemaan yhteydessä joko 
veroviranomaiseen tai vero-asiantuntijaan. 
  

Tärkeää tietoa pörssilistatuista BULL - 
ja BEAR -sertifikaateista 
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Seuraava yhteenveto on tiivistelmä sertifikaatteihin liittyvistä riskeistä. Sijoittajaa kehotetaan lukemaan huo-
lellisesti sertifikaattikohtaiset lopulliset ehdot, Nordean 12.6.2015 julkaistun ja sittemmin täydennetyn sertifi-
kaatti- ja warranttiohjelman perusesitteen* kohta ”Riskitekijät” sekä muut perusesitteessä annetut tiedot. 
 
Kohde-etuuksiin liittyvät riskit 
Pörssilistatun sertifikaatin kehitys seuraa kohde-
etuuden kehitystä. Sijoittajan tuotto riippuu kohde-
etuuden kehityksestä ja voi olla positiivinen tai ne-
gatiivinen. Indeksin arvonmuutosten lisäksi indeksi-
linkatun sertifikaatin arvoon voivat vaikuttaa indek-
sin odotetut osingot. Osakelinkatun sertifikaatin 
arvoon vaikuttaa puolestaan osingon irtoaminen 
osingonmaksupäivänä. Pörssilistatut sertifikaatit 
eivät ole pääomaturvattuja, eli pääoman voi menet-
tää osittain tai kokonaan. Huomaathan, että etenkin 
korkean vipukertoimen sertifikaateissa kohde-
etuuden hinnan liikkeisiin liittyvä riski on suuri ja se 
poikkeaa merkittävästi muista sijoitustuotteista. 
 
Liikkeeseenlaskijariski 
Pörssilistattuun sertifikaattiin liittyy riski liikkeeseen-
laskijan, Nordea Bank AB:n, takaisinmaksukyvystä. 
Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä 
riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaski-
ja tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan 
sitoumuksistaan esimerkiksi konkurssitilanteessa. 
Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan mahdollisen mak-
sukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa 
pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai ko-
konaan. Nordean luottoluokitukset ovat Aa3 (Moo-
dy’s, vakaat näkymät) ja AA– (Standard & Poor’s, 
negatiiviset näkymät). Lainoille ei ole asetettu erillis-
tä vakuutta. 
 
Likviditeettiriski 
Liikkeeseenlaskijan tarjoamat sertifikaatin osto- ja 
myyntihinnat eroavat toisistaan. Kumpaakin hintaa 
päivitetään säännöllisesti, ja ne riippuvat kohde-
etuuden kehityksestä ja vipukertoimesta. Normaa-
leissa markkinaolosuhteissa Nordea on sitoutunut 
tarjoamaan osto- ja myyntinoteeraukset Helsingin 
Pörssin jatkuvan kaupankäynnin aikana. Poikkea-
vissa markkinaolosuhteissa Nordea pidättää kui-
tenkin oikeuden olla tarjoamatta osto- tai myyntihin-
taa. 
 
 

 
Valuuttariski 
Pörssilistatut sertifikaatit ovat euromääräisiä, mutta 
osa kohde-etuuksista noteerataan muussa valuu-
tassa kuin euroissa. Jos kohde-etuus noteerataan 
muussa valuutassa kuin euroissa, vaikuttaa sertifi-
kaatin arvoon myös muutokset valuuttakursseissa. 
Vaikutus voi olla positiivinen tai negatiivinen. Mah-
dollinen vipuvaikutus huomioidaan ennen valuutta-
kurssimuutosta, eli vipukertoimen suuruudella ei ole 
vaikutusta valuuttakurssimuutoksen suhteelliseen 
suuruuteen. 
 
Erityistilanteet 
Nordea saattaa joutua markkinahäiriöiden tai mui-
den erityistapausten yhteydessä muuttamaan las-
kentatapoja tai vaihtamaan kohde-etuuden. Nordea 
voi tehdä 12.6.2015 julkaisemassaan sertifikaatti- 
ja warranttiohjelman ohjelmaesitteessä määritelty-
jen erityistapausten yhteydessä ehtoihin muutoksia, 
jotka ovat Nordean arvion mukaan välttämättömiä.  
 
Riski ennenaikaisesta kaupankäynnin lopettamises-
ta 
Pankilla on oikeus määrätä ”open end” -
sertifikaatille viimeinen kaupankäyntipäivä, joka 
päättää kaupankäynnin tuotteella. Tällöin sijoittajalle 
maksetaan eräpäivänä määräytyvä sertifikaatin 
teoreettinen arvo (NAV). Katso myös ”ennenaikai-
nen erääntyminen ja reverse split” sivulta 7. 
 
Sijoittajien korvausrahasto 
Sijoittajien korvausrahasto ei korvaa sellaisia tappi-
oita, jotka johtuvat sijoitusriskistä, esimerkiksi liik-
keeseenlaskijan maksukyvyttömyydestä tai kurssi-
muutoksista, 
eikä asiakkaan virheellisistä sijoituspäätöksistä 
johtuvia menetyksiä. 
 
Verotusriski 
Pörssilistattujen sertifikaattien verotus ei ole yksise-
litteinen ja sisältää riskin. Lisää verotuksesta sivulla 
7. 

Pörssilistattujen sertifikaattien riskit 

 

Nordean sertifikaatti- ja warranttiohjelman perusesitteen löydät sivulta www.nordea.fi/ etn. 

http://www.nordea.fi/etn
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RISKILUOKITUS Keskimääräinen riski*  

Strukturoidut sijoitustuotteet, joissa nimellispääoman palautus riippuu markkinoiden kehitykses-

tä, esimerkiksi viiteyhtiöiden osakkeiden markkina-arvon kehityksestä tai viiteyhtiöiden luotto-

vastuutapahtumien lukumäärästä sekä liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Mahdollinen 

nimellispääoman palautus ei kata ylikurssia eikä sijoittajan maksamia palkkioita ja kuluja. Liik-

keeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski on kuvattu tässä markkinointimateriaalissa. 

Riskiluokitus ei poista sijoittajan velvollisuutta perehtyä huolellisesti tähän markkinointimateriaa-

liin, tuotekohtaisiin ehtoihin ja mahdolliseen ohjelmaesitteeseen ja niissä mainittuihin riskeihin. 

 

*Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistyksen 3-portainen riskiluokitus, jossa porras 1 on vähäriskisin ja porras 3 korkeimman riskiluokan sijoitus. 
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Muistiinpanot: 
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Sertifikaateilla voi käydä pörssikauppaa Nor-

dean konttorissa, pankkitunnuksilla verkko-

pankissa osoitteessa www.nordea.fi tai toisen 

arvopaperinvälitystä tarjoavan toimijan kautta. 

Nordea Pankki Suomi 

Satamaradankatu 5 

FI-00020 Nordea 

Helsinki 

www.nordea.fi 

 

http://www.nordea.fi/

