Dokument med central information
Formål
Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig
og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere
at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt
Navn på PRIIP-produkt:
Navn på PRIIP-producent:
Kontaktoplysninger:
Kompetent myndighed:
Produktionsdato:

Structured Note - Booster - DK0030453584
Danske Bank A/S - www.danskebank.dk
Ring på +45 70 123 456 for mere information
Finanstilsynet
Datoen for dette dokument med central information er 31. oktober 2019

Advarsel: Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om
Type
Aktierelateret værdipapir udstedt som papirløst værdipapir gennem VP's systemer.
Mål
Målet med dette produkt er at give dig mulighed for at få et afkast hvis der sker en kursstigning i de underliggende aktiver med en deltagelsesgrad
på 185% (indikativt, minimum 175%), dvs afkastet ikke blot stiger i takt med de underliggende aktiver men hurtigere end de underliggende
aktiver. Samtidig er du eksponeret for risiko for kursfald i de underliggende aktiver.
Indfrielseskursen afhænger af den ligevægtede gennemsnitlige procentvise ændring i de underliggende aktiver (den relevante kursudvikling)
målt i perioden mellem Startobservationsdagen og Slutobservationsdagen beregnet for hvert indeks som kursen på det underliggende aktiv på
Slutobservationsdagen (Slutkursen) divideret med kursen på det underliggende aktiv på Startobservationsdagen (Startkursen)..
De forskellige resultater kan summeres som følgende:
·
·

Hvis den relevante kursudvikling er mindre end 100% (Put Barriere) vil indfrielseskursen på produktet afspejle denne negative
kursudvikling og medføre en indfrielseskurs under 100% og beregnes som 100% plus relevant performance (som i dette tilfælde vil være
negativ), eller
Hvis den relevante kursudvikling er lig med eller større end 100% fastsættes indfrielseskursen til 100% plus relevant performance ganget
med deltagelsesgraden på 185% (indikativt)

Hvor "relevant performance" beregnes som relevant kursudvikling minus 100%
Startobservationsdag:

25. november 2019

Valuta:

EUR

Slutobservationsdag:

25. november 2021

Det underliggende aktiv:

Ligevægtet kurv af EURO STOXX Banks
Price Index og STOXX Europe 600
Insurance

Udstedelsesdag:

28. november 2019

Deltagelsesgrad:

185% (indikativt)

Indfrielsesdag:

9. december 2021

Forventet detailinvestor
Dette produkt er egnet for detailinvestorer, der ønsker muligheden for at deltage i kursstigninger og enhver diversificeringseffekt fra dette
produkt, og som forstår risikoen i tilfælde af faldende kurser og forstår at de kan tabe hele den investerede kapital. Det anbefales at beholde
produktet til udløb, og investor bør ikke købe dette produkt, såfremt investor skal bruge det investerede kapital før udløb.
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Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Lavere risiko

Højere risiko

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet indtil slutdato. Du er måske
ikke i stand til at indløse tidligere. Du kan komme til at betale betydelige ekstraomkostninger for at
indløse tidligere. Du har måske ikke let ved at sælge dit produkt, eller du må sælge sælge til en kurs,
der påvirker det beløb, som du får tilbage, markant.

Den summariske risikoindikator 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 4 ud af 7, som
er en middel risikoklasse. 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. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator. 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.
Resultatscenarier
Stressscenarie
Ufordelagtigt scenarie
Moderat scenarie
Fordelagtigt scenarie

1 år

9. december 2021

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger

EUR 5.833,51

EUR 5.028,72

Gennemsnitligt afkast hvert år

-41,66%

-24,48%

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger

EUR 7.102,15

EUR 6.643,45

Gennemsnitligt afkast hvert år

-28,98%

-16,53%

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger

EUR 8.593,07

EUR 8.610,70

Gennemsnitligt afkast hvert år

-14,07%

-6,84%

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger

EUR 12.031,60

EUR 13.262,60

Gennemsnitligt afkast hvert år

20,32%

16,07%

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 2 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer EUR 10.000,00.
De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter.
De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, som viser, hvordan værdien af denne investering
varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder investeringen/produktet.
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.
Dette produkt kan ikke uden videre indløses. Det betyder, at det er svært at vurdere, hvor meget du får tilbage, hvis du indløser før udløbstiden.
Enten kan du ikke indløse før tiden, eller du skal betale store omkostninger eller lide et stort tab, hvis du gør det.
Hvis du køber dette produkt, forventer du, at den underliggende kurs vil stige.
Dit maksimale tab vil være, at du taber hele din investering.
De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller
forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad sker der hvis Danske Bank ikke er i stand til at foretage udbetalinger?
Dette produkt er ikke dækket af Garantiformuen eller nogen anden investorkompensations- eller investorgarantiordning. Det betyder, at hvis
Danske Bank ikke er i stand til at foretage udbetalinger, kan du miste alle dine forventede betalinger.

Hvilke omkostninger er der?
Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på investeringen, som du eventuelt får.
De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger. De omfatter eventuelle strafgebyrer for exit før tiden. Det forudsættes, at du
investerer EUR 10.000,00. 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.
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Scenarier

Hvis du indløser efter 1 år

Hvis du indløser den 9. december
2021

Samlede
omkostninger

EUR 200,00

EUR 200,00

Afkastforringelse
(RIY) pr. år

2,00%

0,98%

Omkostningernes sammensætning
Nedenstående tabel viser:
hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de
forskellige omkostningstyper
betydningen af de forskellige omkostningskategorier.
Denne tabel viser afkastforringelsen pr. år
Engangsomkostninger Entry
omkostninger

0,98%

Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din investering.

Exit
omkostninger

0,00%

Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering.

Løbende
omkostninger

Ingen

Yderligere
omkostninger

Ingen

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?
Anbefalet investeringsperiode: 9. december 2021
Dette produkt er beregnet til at blive beholdt indtil slutningen af den anbefalede investeringsperiode.
Den anbefalede investeringsperiode er valgt til at falde sammen med udløbsdatoen for produktet. Bemærk venligst at du muligvis ikke vil være
i stand til at sælge produktet forud for Udløbsdatoen. Hvis du er i stand til at sælge produktet forud for Udløbsdatoen vil du måske opleve store
omkostninger forbundet hermed og du vil muligvis tabe en del af eller hele din investering.

Hvordan kan jeg klage?
Klager over produktet eller over Danske Bank og/eller den person, der har rådgivet dig om eller solgt dig produktet, skal rettes til Danske Bank,
Juridisk Afdeling, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K (klageservice@danskebank.dk).

Anden relevant information
De risici, der er beskrevet i dette dokument, udgør nogle af de risici, der er forbundet med at investere i dette produkt, men ikke alle. Før du
beslutter dig for at investere i produktet, skal du sørge for, at du fuldt ud forstår, hvilke risici der er forbundet med produktet, og eventuelt søge
professionel rådgivning. De fuldstændige vilkår og betingelser for produktet fremgår af produktets handelsbetingelser samt af ordrebekræftelsen
vedrørende det pågældende produkt med eventuelle senere tillæg og ændringer.
Index Disclaimer:
The Euro STOXX Banks® is the intellectual property of (including registered trademarks) Stoxx Limited, Zurich, Switzerland and/ or Dow Jones &
Company, Inc., a Delaware corporation, New York, USA, (the "Licensors"), which is used under license. The securities based on the Index are in no
way sponsored, endorsed. sold or promoted by the Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto.
The STOXX® Europe 600 Insurance is the intellectual property of (including registered trademarks) Stoxx Limited, Zurich, Switzerland and/ or
Dow Jones & Company, Inc., a Delaware corporation, New York, USA, (the "Licensors"), which is used under license. The securities based on the
Index are in no way sponsored, endorsed. sold or promoted by the Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect
thereto.
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