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PlaceringsDeposition-konto Aktie 2/2015 

Möjlighet till en tilläggsränta på 6,5* procent på förfallodagen 

PlaceringsDeposition-konto är ett tids-

bundet insättningskonto vars avkast-

ning bildas av inlåningsränta och even-

tuell tilläggsränta. Tilläggsräntan binds 

per tranch till utvecklingen av den un-

derliggande tillgångens marknadskurs. 

Den underliggande tillgången kan till 

exempel vara aktier, index, nyttigheter, 

råvaror, valutor, fastigheter eller kom-

binationer av dessa.  

PlaceringsDeposition-konto Aktie 2/2015 

Försäljningstid:   
1.7.–31.8.2015 
Förfallodag:    
31.8.2017 
Minsta insättning:  
500 euroa 
Största insättning:  
100 000 euroa 
Inlåningsränta:   
0 % 
Eventuell tilläggsränta:    
Prognostiserad tilläggsränta är 6,5 %* (variationsintervall 
5,5 %–7,5 %). Tilläggsräntan betalas på insättningens för-
fallodag om samtliga tre referensaktiers kurs på fixerings-
dagen 17.8.2017 ligger på samma eller högre nivå än på 
startdagen 2.9.2015.  
Referensaktier: 
 Fortum Abp 
 Nokian Renkaat Abp 
 Neste Abp 
Effektiv Ränta 
 0 % (om tilläggsräntan besannas inte) 
 Cirka 3,0 %* (Prognostiserad tilläggsränta 6,5 %*, in-

sättningstid 26 mån.). 

 

* Tilläggsräntan fastställs 2.9.2015 och den är mellan 5,5 %–7,5 %. Tilläggsräntan är inte årlig ränta. 
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Allmänna uppgifter om PlaceringsDeposition-konto 

PlaceringsDeposition-konto är ett tidsbundet konto. Den underliggande 

tillgång som påverkar eventuell tilläggsränta varierar per tranch. In-

låningsräntans belopp samt variationsintervallen och grunderna för 

tilläggsräntan varierar också per tranch. 

Ränta och beräkningssätt för PlaceringsDeposition-konto 

Inlåningsränta 

Inlåningsräntan är fast under hela insättningsperioden och beräknas 

från insättningsdagen till förfallodagen, exklusive förfallodagen. In-

låningsräntan fastställs per tranch och den kan även vara 0 %. 

Tilläggsränta 

Tilläggsräntan på den underliggande tillgången som eventuellt betalas 

på insättningens kapital, den eventuella variationsintervallen för belop-

pet av tilläggsräntan samt grunderna för fastställandet av, beräknings-

sättet för och betalningen av tilläggsräntan fastställs separat för varje 

tranch och anges i de särskilda villkoren för tilläggsräntan. Tilläggsräntan 

är inte årlig ränta. 

Insättningsgaranti och beskattning av insättningen 

Medlen på PlaceringsDeposition-konto omfattas av den vid var tid 

gällande lagstadgade insättningsgarantin. Notera att inlåningsrän-

tan och tilläggsräntan inte omfattas av insättningsgarantin. 

Inlåningsräntan och den eventuella tilläggsräntan är källskattepliktig 

ränteinkomst för allmänt skattepliktiga fysiska personer och döds-

bon i Finland. 

Risker 

Då inlåningsräntan är 0 % och kriterierna för betalning av tilläggrän-

ta inte uppfylls är avkastningen på insättningen 0 %. 

Ytterligare information 

Information om inlåningsräntan på PlaceringsDeposition-konto, 

grunderna för tilläggsräntan, insättningsperioden och andra upp-

gifter om varje tranch får du på Nordeas kontor i Finland, adressen 

nordea.fi samt i Nordea Kundtjänst. 

Öppna PlaceringsDeposition-konto 

Privatkund: Du kan öppna kontot genom att ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–20 eller besöka vårt kontor där du 

även kan boka tid för kundrådgivning.  

Företagskund: Du får ytterligare information av din kontaktperson på kontoret eller Nordea Företagstjänst 0200 2525 (lna/msa).  

Nokian Renkaat Abp (Rekommendation: Köp*) 

Nokian Renkaat Abp utvecklar, tillverkar och säljer sommar- och vinterdäck för bilar, tunga maskiner och cyklar. Bolagets mest kända varumärke är 
Hakkapeliitta-däck. Nokian Renkaat äger också Vianor som är en etablerad däckservicekedja i Norden och Baltikum. Bolagets omsättning 2014 var 
1,4 miljarder euro och det har drygt 4 300 anställda.  

Källa: Bloomberg och www.nokiantyres.com 22.6.2015 

Fortum Abp (Rekommendation: Sälj*) 

Fortum Abp erbjuder ett omfattande sortiment av energirelaterade produkter och tjänster. Bolaget är verksamt bland annat i produktion, distributi-
on och försäljning av el-, värme- och ångkraft samt opererar kraftverk. Fortums verksamhet är global men den viktigaste regionen är norra Europa. 
Fortum har över 8 000 anställda och år 2014 uppgick bolagets omsättning till cirka 4,8 miljarder euro. 

Källa: Bloomberg och www.fortum.com 22.6.2015 

Neste Abp (Rekommendation: Behåll*) 

Neste Abp är globalt verksamt inom oljeraffinering och marknadsföring av oljeprodukter. Bolaget fokuserar på högklassiga bränslen samtidigt som 
det eftersträvar att minimera miljöpåverkan. Bolaget är för tillfället världens största producent av förnybar diesel. Neste Abp:s omsättning år 2014 
var ungefär 15 miljarder euro, medan cirka 39,0 % av omsättningen kom från Finland och ungefär 13,5 % från övriga Norden. Bolaget har cirka 4 800 
anställda.  

Källa: Bloomberg och www.neste.com 22.6.2015 

Jämför olika insättningsalternativ (ovanför exempel på prduktjämförelse 
gjordes med uppgifter per 22.6.2015). 

Källa: Bloomberg 22.6.2015. Fem års marknadskurser har indexerats på startnivå 
100 %. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den framtida utvecklingen.  

Information av referensaktier och jämföring av insättningsalternativ 

  
PlaceringsDeposition-

konto 
Placeringskonto med 

fast ränta 

Insättning 500 euro 

Insättningstid ca 2 år 

Källskatt på  
ränteinkomst 

30 % (från 1.1.2012) 

Effektiv ränta 
På förfallodagen 0 % 

eller 3,0 % 
0,8% (situationen 

22.6.2015) 

*Rekommendationerna grundar sig på Nordea Markets Equity Researchs syn (22.6.2015) på aktiernas riktkurs för 12 månader.  

0 %

50 %

100 %

150 %

200 %

250 %

5.2010 5.2011 5.2012 5.2013 5.2014 5.2015

Marknadskurser av referensaktier

Fortum Abp Nokian Renkaat Abp Neste Abp


