
 

 

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 CR0007XV – DB Europa Investment Grade Trancheret 2024 

 
 

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

Identifikationskode ISIN Code: DK0030431937 

Producent Danske Bank A/S (Danske) 

Kontakt til Producent 
Hjemmeside: www.danskebank.dk 
Ring på +45 70 123 456 

Kompetent myndighed Finanstilsynet 

Dato for produktion af DCI 22. november 2018, 17:00 

  

Hvad dette produkt drejer sig om 

Type Dette produkt er i form af et kreditrelateret gældsinstrument udstedt som papirløst værdipapir gennem VP’s systemer 

Mål 

Formålet med dette produkt er at tilbyde en betinget rentebetaling til gengæld for risikoen for tab af kapital og rente ved 
kredithændelser i referenceenhederne (eller enhver Erstatningsreferenceenhed) inkluderet i iTraxx Europe Series 30 
(“Referenceindekset”) på prisningsdagen. Hver referenceenhed har den procentvise vægt som fremgår i Referenceindekset 
på handelsdagen (dog med forbehold for eventuelle ændringer for Erstatningsreferenceenheder). 

 

Hvad påvirker afkastet: 

Rente: Med mindre et eller flere kredithændelser forekommer, en fast rente på 25%. 

Kredithændelser: Kredithændelser relaterer sig til kreditrisikoen på referenceenhederne i en specifik periode og inkluderer: 
Konkurs – herunder forskellige former for insolvens og opløsningsprocesser, Manglende Betaling – med hensyn til 
relevante gældsforpligtelser, Myndighedsindgreb (kun gældende hvis referenceenheden er en finansiel institution og ikke 
en amerikansk entitet) og Omstrukturering (kun gældende hvis referenceenheden ikke er en amerikansk entitet). 

Kredithændelser afgøres generelt af en komité dannet af “the International Swaps and Derivatives Association” (ISDA®) som 
består af aktører i markedet for kreditderivater (en såkaldt "CDDC"). Sådanne beslutninger er baseret på offentlig tilgængelig 
information. I fraværet af en sådan beslutning kan beregningsagenten afgøre om en kredithændelse er indtruffet baseret på 
relevante supplerende oplysninger (såfremt de foreligger). 

Kreditrisikoen som tages på en Referenceenhed er indirekte så der sker ikke nogen direkte investering i nogen 
referenceenhed og du kommer ikke til at have noget krav mod sådanne enheder. 

 Såfremt der ikke forekommer Kredithændelser: 

 Rentebeløbet for Rentebetalingsdatoen: Du vil modtage det nominelle beløb multipliceret med Rente. 

 Indfrielsesbeløb på Udløbsdatoen: Du vil modtage det nominelle beløb på Udløbsdatoen, med forbehold for mulig 
suspension som beskrevet nedenfor.   

Betalinger kan blive udskudt/suspenderede mens en Kredithændelse overvejes. Hvis det endeligt afgøres at der ikke er sket 
nogen Kredithændelse(r) udbetales de suspenderede betalinger men det kan ske med en betydelig forsinkelse og uden 
rente på det forfaldne beløb i suspensionsperioden.  

 Såfremt der forekommer en eller flere Kredithændelser:  

 Reduktionsfaktor som følge af Kredithændelse(r): Reduktionsfaktoren sættes først til 100%. De første 3 
referenceenheder der oplever en kredithændelse vil ikke reducere Reduktionsfaktoren. For hver efterfølgende 
kredithændelse vil Reduktionsfaktoren blive reduceret med 10%. Reduktionsfaktoren er underlagt et minimum på 
0%. 

 Rentebeløbet for hver Rentebetalingsdato: Du vil modtage det nominelle beløb multipliceret med Rente og 
yderligere multipliceret med Reduktionsfaktoren som følge af Kredithændelse(r).  

 Indfrielsesbeløb på Udløbsdatoen: Du vil modtage det nominelle beløb multipliceret med Reduktionsfaktoren som 
følge af Kredithændelse(r) på Udløbsdatoen. 

Vigtige datoer og kurser 

Alle afgørelser og observationer foretages af beregningsagenten. Alle datoer er underlagt justeringer for ikke handelsdage 
og events der forstyrrer almindelig markedsfunktionalitet. 

http://www.danskebank.dk/


 

 

 Beregningsagenten: Danske Bank A/S 

 Udstedelseskurs: 100 % 

 Nominelt Beløb: EUR 1.000 

 Udstedelsesdato: 12. december 2018 

 Indfrielsesdato: 15. januar 2024 
 

 Rentebetalingsdato: 15. januar 2024 

 

Ændrede forhold eller særlige begivenheder 

Produktets vilkår bestemmer, at såfremt visse definerede begivenheder indtræffer (hovedsagelig i forhold til produktet, 
enhver underliggende, eller producenten af produktet (som kan omfatte afbrydelse af producentens evne til at udføre de 
nødvendige hedgingtransaktioner)), kan der foretages justeringer til betingelserne for produktet for at tage højde for den 
relevante begivenhed, eller produktet kan indløse tidligt. Det beløb, der betales ved tidlig indløsning, kan være mindre end 
det oprindeligt investerede beløb. 

Afkast kan afhænge af afgørelser om kredithændelser af en “CDDC”. Tilbagebetaling af kapitalen kan reduceres, 
suspenderes, forsinkes eller kan være nul efter en kredithændelse. 

Forventet 
detailinvestor 

Dette produkt er egnet for investorer der: 

 Ønsker afkast i form af betingede rentebetalinger og forventer det underliggende indeks udvikler sig på en måde der 
generer et favorabelt afkast; 

 Er villig til og har evnen til at bære et tab af hele deres investering, og accepterer kreditrisikoen på udstederen; 

 Er villig til at acceptere et risikoniveau som passer til sammenfatningen af risikoindikatorer som opstillet nedenfor; 

 Har evnen til at træffe en informeret investeringsbeslutning gennem tilstrækkelig viden og forståelse af produktet og de 
specifikke risici og fordele; potentielt som et resultat af tidligere at have investeret i eller have haft et antal lignende 
produkter med en tilsvarende markedseksponering, eller via relevante uddannelsesaktiviteter; 

 Har en tidshorisont som minimum svarer til udløbsdatoen på produktet. 

 

 

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få? 
Risikoindikator 
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 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 er vi 
ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 4 
ud af 7, som er en middel risikoklasse. Denne klassifikation tager 
højde for to elementer: 1) markedsrisikoen – som vurderer de 
fremtidige potentielle tab på et en middel niveau og 2) kreditrisikoen 
som vurderer, at dårlige markedsforhold med stor sandsynlighed ikke 
påvirker vores 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. 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. 

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du 
beholder produktet indtil 15. januar 2024. Den faktiske 
risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt 
tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. 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 til en kurs der 
påvirker det beløb, som du får tilbage, markant. 

 
 

Resultatscenarier 

Investering EUR 10.000  

Scenarier 1 år  3 år 
5,1 år Anbefalet 

investeringsperiode 

Stressscenarie Hvad du kan få tilbage efter omkostninger EUR 0 EUR 2.938 EUR 1.250 

 Gennemsnitligt afkast hvert år  -100,00 % -33,52 % -33,52 % 

Ufordelagtigt scenarie Hvad du kan få tilbage efter omkostninger EUR 10.132 EUR 10.580 EUR 11.250 

 Gennemsnitligt afkast hvert år  1,32 % 1,90 % 2,34 % 

Modera scenarie  Hvad du kan få tilbage efter omkostninger EUR 10.437 EUR 11.384 EUR 12.500 

 Gennemsnitligt afkast hvert år  4,37 % 4,42 % 4,48 % 

Fordelagtigt scenarie Hvad du kan få tilbage efter omkostninger EUR 10.542 EUR 11.490 EUR 12.500 

 Gennemsnitligt afkast hvert år  5,42 % 4,74 % 4,48 % 

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 5,1 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer EUR 10.000. 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. 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. 
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 har betydning for, hvor meget du får tilbage. Dit maksimale tab vil være, 
at du taber hele din investering. 

Lavere risiko Højere risiko 



 

 

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 i tre forskellige investeringsperioder. De omfatter eventuelle strafgebyrer for exit 
før tiden. Det forudsættes, at du investerer EUR 10.000. 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. 
 

Investering EUR 10.000  

Scenarier 
Hvis du indløser efter 1 
år 

Hvis du indløser efter 3 år 
Hvis du indløser ved udløbet af den 
anbefalede investeringsperiode 

Samlede omkostninger EUR 434,88 EUR 429,16 EUR 428,20 

Afkastforringelse (RIY) pr. år 4,35 % 1,43 % 0,84 % 

 

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 
Entryomkostninger 0,84 % 

Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din 
investering. 
Effekten af omkostninger, der allerede er inkluderet i prisen. 

Exitomkostninger 0,00 % Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering.  

Løbende omkostninger 

Porteføljetransaktions-
omkostninger 

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 
dine investeringer. 

Yderligere omkostninger 
Resultatgebyrer 0,00 % Ingen oplyste. 

Carried interests 0,00 % Ingen oplyste. 

 

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs? 

Anbefalet investeringsperiode: 5,1 år 

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 A/S, 
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 juridiske dokumentation (Basisprospekt, inkl. Final Terms), 
handelsbetingelser samt af ordrebekræftelsen vedrørende det pågældende produkt med eventuelle senere tillæg og ændringer. 
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