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Porsche Autocall 2

• Porschen kurssi on 84 euron tuntumassa (Tilanne 
7.10.2021). 

• Bank of American suositus Porschen osakkeelle on PIDÄ 
ja  12 kk tavoitehinta 108 euroa (Päivitetty 19.4.2021).

• Porsche Autocall 2 tarjoaa mahdollisuuden vuosittaiseen
tuottoon ja se sopii riskiä sietävälle, mutta osittaista
suojaa toivovalle sijoittajalle. Sijoitus tarjoaa eräpäivään
asti pidettynä suojaa enintään 30% laskua vastaan.
Sijoituksella ei ole pääomaturvaa.

* Tuotto-% on alustava. Lopullinen tuotto-% vahvistetaan kaupankäyntipäivänä  ja se tulee olemaan vähintään 7.5 %.

Kohde-etuus Porsche Automobil Holding SE (Bloomberg tunnus: PAH3 GY)

Laina-aika 1 – 5 vuotta,  pääoma ja tuotto saattavat ennenaikaisesti erääntyä takaisinmaksettavaksi.  

Ennenaikaisen erääntymisen taso 100 % lähtöarvosta

Tuottoraja 80 % lähtöarvosta

Riskiraja 70 % lähtöarvosta

Pääomaturva Sijoitus ei ole pääomaturvattu vaan sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja tuoton osittain tai 
kokonaan. Mikäli kohde-etuuden arvo on alle 70 % lähtötasosta viimeisenä arvostuspäivänä, lainasta 
takaisin maksettava määrä on pienempi kuin nimellispääoma. Takaisin maksettava määrä määräytyy 
lainaehtojen mukaan. Sijoitukseen liittyy myös riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

Ehdollinen kertyvä tuotto 8.25 % per vuosi*. Tarkempaa tietoa tuoton määräytymisestä sivulla 5.

Emissiokurssi 100%

Minimimerkintä 20 000 euroa 

Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S, luottoluokitus A3 (Moody’s), A (S&P)

Kohde-etuuden ja verrokki-indeksin 5v hintakehitys
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Porsche Automobil Holding SE esittely ja avainajurit
Autoteollisuuden sähköistyminen etenee

Maailman teillä oli 10 miljoonaa sähköautoa vuoden 2020 lopussa nopean
kasvun vuosikymmenen jälkeen. Sähköautojen rekisteröinnit kasvoivat 41%
vuonna 2020 ja autoteollisuuden sähköistymisen odotetaan kasvavan
merkittävästi niin auto-, bussi- kuin kuorma-autosegmenteissäkin. Kysynnän
kasvun taustalla vaikuttaa valtioiden sähköistymistä tukeva lainsäädäntö sekä
autoteollisuuden sähköistymistä tukevat kannustimet. Vuoden 2020 loppuun
mennessä yli 20 maata oli ilmoittanut tavanomaisten autojen myynnin
kieltämisestä tai valtuuttanut kaikki uudet myynnit ZEV –autoiksi (Zero
Emission Vehicle).

Porschen Automobil Holding SE alla toimivat tuotemerkit osana

autoteollisuuden sähköistymisestä

Yhtiön 12 tuotemerkistä pelkästään Porsche investoi yli 15 miljardia euroa
sähköiseen liikkuvuuteen, digitaaliseen muutokseen ja kestävään tuotantoon
vuoteen 2025 mennessä. Yhtiön tavoitteena on, että puolet sen toimittamista
Porsche -malleista sähköistetään vuonna 2025. Euroopassa noin kolmannes
asiakkaista tilaa jo Porschen täyssähköisenä tai hybridinä. Tämän luvun
ennustetaan nousevan yli 80 prosenttiin maailmanlaajuisesti vuonna 2030.
Porsche on myös ensimmäinen autonvalmistaja, joka on asettanut
tavoitteekseen olla hiilineutraali koko arvoketjussa vuoteen 2030 mennessä.

Porschen omistus VW:stä avainasemassa yhtiön tulevaisuudessa

Holding-yhtiönä, jonka merkittävin omistus on Volkswagen Groupissa, on
Porsche suurelta osin riippuvainen VW:n liiketuloksesta ja yhtiön maksamista
osingoista. Olettaen, että VW nousee lopulta Dieselgatesta ja tapaukseen
liittyneistä korvausvaateista ja siitä tulee tulevaisuudessa edelläkävijä
autoteollisuuden sähköistymisessä, pääsevät myös Porschen
osakkeenomistajat hyötymään. Niin kauan kuin Porschen ja Piechin suvut
tekevät parhaansa suojellakseen omia sijoituksiaan, voidaan olettaa, että myös
Porsche SE:n osakkeenomistajien tulevat olemaan hyvässä asemassa
tulevaisuudessa.

Lähteet: International Energy Agency IEA, Bloomberg, Baader, www.porsche-se.com

Porsche Automobil Holding SE

Porsche Automobil Holding SE on holding-yhtiö ja se omistaa enemmistöosuuden 
Volkswagen Groupista, yhdestä maailman suurimmasta autovalmistajasta. Yhtiö 
tarjoaa tytäryhtiöidensä kautta autojen kehittämistä, tuotantoa ja myyntiä sekä 
rahoituspalveluita. Porsche Automobil Holding SE toimii maailmanlaajuisesti ja 
yhtiöön kuuluu 12 tuotemerkkiä seitsemästä Euroopan maasta: Volkswagen 
henkilöautot, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, 
Volkswagen hyötyajoneuvot, Scania ja MAN. 
Toimiala: Kulutustavarat ja –palvelut 
Lisätietoa: www.porsche-se.com

Toimitetut autot maantieteellisesti H1 2021
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Porschen osakkeen historiallinen kehitys ajanjaksolla: 
lokakuu 2016 – lokakuu 2021

Kohde-etuutena olevan Porschen osakkeen (PAH3 GY) historiallinen kehitys ajanjaksolla lokakuusta 2016 – lokakuuhun 2021.
Punainen viiva osoittaa osakkeen 70% riskitason 6.10.2021 Porschen päätöskurssin mukaan. Todellinen riskitaso
määritellään osakkeen kaupankäyntipäivänä määriteltävästä lähtöarvosta. Huom! Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.

Lähteet: Bloomberg, Danske Bank
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Porsche Autocall 2-tuotteen kuvaus
Sijoitusta tarkastellaan laina-aikana viitenä (5) arvostuspäivänä vuosittain

Yllä esitetyssä ei ole huomioitu verovaikutuksia.
* Ehdollinen kertyvä tuotto on alustava, ja se vahvistetaan liikkeeseenlaskupäivänä vähintään 7.5% per vuosi

Kohde-etuus vähintään 
lähtöarvon tasolla

Kohde-etuus vähintään 
80% lähtöarvosta

Sijoitus erääntyy. 
Sijoittajalle maksetaan 

nimellispääoma ja 
8,25%* per vuosi (sis. 
aiemmin maksamatta 

jääneet ehdolliset 
tuotot

EI

KYLLÄ

Sijoittajalle maksetaan 
8,25%* per vuosi (sis. 
aiemmin maksamatta 

jääneet ehdolliset 
tuotot). Sijoitus jatkuu

KYLLÄ

Tuottoa ei makseta 
havaintopäivän osalta ja 

sijoitus jatkuuEI

Arvostuspäivät 1-4

Kohde-etuus vähintään 
80% lähtöarvosta

Sijoitus erääntyy. 
Sijoittajalle maksetaan 

nimellispääoma ja 
8,25%* per vuosi (sis. 
aiemmin maksamatta 

jääneet ehdolliset 
tuotot

KYLLÄ

Kohde-etuus vähintään 
70% lähtöarvosta

KYLLÄ

Sijoitus erääntyy. 
Sijoittajalle maksetaan 

nimellispääoma. 
Tuottoa ei makseta

Kohde-etuus alle 70% 
lähtöarvosta

Sijoitus erääntyy 
tappiollisena. Sijoittajalle 

maksetaan: (osakkeen 
arvo viimeisenä 

arvostuspäivänä / 
osakkeen lähtöarvo) x 

sijoitettu 
nimellispääoma

KYLLÄ

Arvostuspäivä 5 (=viimeinen arvostuspäivä)

Skenaario 1

Skenaario 2

Skenaario 3
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Ehtotiivistelmä
Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S, luottoluokitus A3 (Moody’s), A (S&P)

Merkintäaika 11. – 29.10.2021

Laina-aika 1 – 5 vuotta

Kohde-etuus Porsche Automobil Holding SE (Bloomberg tunnus: PAH3 GY)

Lähtöarvo Osakkeen sulkemisarvo 2.11.2021

Liikkeeseenlaskupäivä 5.11.2021

Eräpäivä 16.11.2026, pääoma ja tuotto saattavat erääntyä ennenaikaisesti takaisinmaksettavaksi 16.11.2022, 16.11.2023, 16.11.2024 tai 16.11.2025

Minimimerkintä 20 000 euroa 

Emissiokurssi 100 % 

Ehdollinen kertyvä tuotto 8.25 % per vuosi. Tuotto-% on alustava. Lopullinen tuotto-% vahvistetaan kaupankäyntipäivänä ja se tulee olemaan vähintään 7.5% per vuosi. 

Arvostuspäivät 2.11.2022, 2.11.2023, 2.11.2024, 2.11.2025 ja 2.11.2026

Ennenaikaisen erääntymisen taso 100 % lähtöarvosta

Tuottoraja 80 % lähtöarvosta

Riskitaso 70 % lähtöarvosta (= taso, jonka alituttua aletaan menettää pääomaa)

Merkintäpalkkio 2 %. Ei merkintäpalkkiota jos sijoitus tehdään Danske Sijoitusneuvonta-sopimukseen.

Strukturointikustannus Noin 2 %. Strukturointikustannus ei vaikuta takaisinmaksettavaan nimellispääomaan. Strukturointikustannus sisältyy emissiokurssiin, eikä sitä vähennetä 
eräpäivänä maksettavasta ehdollisesti kertyvästä tuotosta.

Jälkimarkkina Danske Bank antaa jälkimarkkinahintaa kaupankäyntiaikoina normaalissa markkina-tilanteessa.

Pääoman takaisinmaksu Sijoitus ei ole pääomaturvattu vaan sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman ja tuoton osittain tai kokonaan. Mikäli kohde-etuuden arvo on alle 70 % 
lähtöarvosta viimeisenä arvostuspäivänä, lainasta takaisin maksettava määrä on pienempi kuin nimellispääoma. Takaisin maksettava määrä määräytyy 
lainaehtojen mukaan. Sijoitukseen liittyy myös riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

Lainaohjelma Danske Bank A/S:n joukkovelkakirjaohjelma (Structured Note Programme 16.6.2021). Irlannin keskuspankin hyväksyntää ohjelmaesitteelle ei tule ymmärtää 
suositukseksi hankkia osakeobligaatiota. Liikkeeseenlaskijan tulee täydentää ohjelmaesitettä esimerkiksi tulosjulkistuksen yhteydessä tai muun olennaisen 
virheen/puutteen tai olennaisen uuden tiedon ilmeessä. Kun Irlannin keskuspankki on hyväksynyt ohjelmaesitteen täydennyksen sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet 
merkitsemään arvopapereita ennen täydennyksen julkaisemista, syntyy peruutusoikeus merkinnän osalta. Edellytyksenä peruutusoikeuden käyttämiselle on, että 
ohjelmaesitteen täydennys hyväksytään arvopaperin tarjousaikana. Peruutusoikeus on voimassa 2 pankkipäivää täydennyksen julkaisemisesta ja sen 
päättymisajankohta ilmoitetaan täydennyksessä. 

Danske Bank –konsernin tulosten julkistuspäivät ovat vuonna 2021 seuraavat: 28.4.2021, 23.7.2021, 29.10.2021. Ohjelmaesitteen täydennys julkaistaan 
muutaman pankkipäivän kuluessa tuloksen julkistamisesta pankin internet-sivulla: www.sijoitusobligaatiot.fi

Merkintäpaikat Danske Bank Private Banking konttorit

Verotuksesta Lainan mahdollinen tuotto on Suomessa asuville luonnollisille henkilöille ja kotimaisille kuolinpesille tuloverolain (1535/1992) alaista pääomatuloa. 
Pääomatuloveroprosentti on 30 ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34. Ennakonpidätysprosentti on 30. Verokohtelu määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten 
olosuhteiden mukaan. Verokohtelu voi muuttua tulevaisuudessa.

Liikkeeseenlaskijasta ja lainasta saa yksityiskohtaiset tiedot lukemalla sekä ohjelmaesitteen että lainakohtaiset ehdot. Ohjelmaesite ja lainakohtaiset ehdot ovat saatavissa merkintäpaikoissa ja Danske Bankin Internet-sivuilla www.danskebank.fi sekä

www.sijoitusobligaatiot.fi

http://www.sijoitusobligaatiot.fi/
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Lainaan liittyviä riskejä

Riski pääoman menettämisestä. Sijoitus ei ole
pääomaturvattu vaan sijoittaja voi menettää
sijoittamansa pääoman ja tuoton osittain tai koko-
naan. Mikäli kohde-etuuden arvo on alle 70 % lähtö-
tasosta viimeisenä arvostuspäivänä, lainasta takaisin
maksettava määrä on pienempi kuin nimellispääoma.
Takaisin maksettava määrä määräytyy lainaehtojen
mukaan.

Liikkeeseenlaskijariski. Sijoitukseen liittyy
liikkeeseenlaskijan luottoriski eli riski siitä, että
liikkeeseenlaskija ei kykene vastaamaan maksu-
velvoitteistaan eräpäivänä. Jos liikkeeseenlaskijariski
toteutuu ja lainan liikkeeseenlaskija joutuu laina-
aikana maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi menettää
sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Mikäli luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten
elvytys- ja kriisinhallintadirektiivin (2014/59/EU) (ns.
”BRRD-direktiivi”) mukainen kriisinratkaisuviran-
omainen toteaa, että kuuluva arvopaperin liikkeeseen-
laskijana oleva luottolaitos on vaarassa tulla maksu-
kyvyttömäksi tai liikkeeseenlaskija ei täytä sille
asetettuja pääomavaatimuksia, kriisinratkaisuviran-
omaisella on oikeus päättää, että liikkeeseenlaskijan
velkoja leikataan. Tämä voi johtaa siihen, että
sijoittaja menettää kyseisen liikkeeseenlaskijan osal-
ta sijoituksensa kokonaan tai osittain.

Tuottoriski. Lainan tuotto riippuu valitun kohde-
etuuden kehityksestä. Kohde-etuuden taso voi
vaihdella laina-aikana. Lisäksi kohde-etuuden taso
tiettynä päivänä ei välttämättä kuvasta sen
toteutunutta tai tulevaa kehitystä. Kohde-etuuden
tulevasta kehityksestä ei voida antaa takeita. Kohde-
etuuden arvonvaihtelut vaikuttavat lainan arvoon.
Sijoitus lainaan ei ole sama asia kuin sijoitus suoraan
kohde-etuuteen. Sijoittajan tulee myös ottaa
huomioon, että hän ei välttämättä hyödy osakkeiden
mahdollisista osingoista.

Korkoriski aiheutuu siitä, että lainan arvo muuttuu
markkinakoron muutoksen seurauksena. Korkoriski
voi toteutua, jos sijoittaja myy lainan ennen eräpäivää.
Yleisen korkotason nousu lainan ostohetken ja
myyntihetken välisenä aikana laskee lainan arvoa ja
yleisen korkotason lasku puolestaan nostaa lainan
arvoa.

Suojausriski

Liikkeeseenlaskija tai suojausvastapuoli voi
liikkeeseenlaskupäivänä tai sitä ennen suojautua
markkinariskiltä. Markkinariskiltä suojautuminen voi
vaikuttaa kohde-etuuden hintaan ja vaikuttaa
asiakkaan saamaan tuottoon.

Jälkimarkkinariski. Mikäli sijoittaja haluaa myydä
lainan ennen eräpäivää, tapahtuu myynti sen
hetkiseen markkinahintaan, joka voi olla joko
enemmän tai vähemmän kuin sijoitettu nimellis-
pääoma. Sijoittajalle voi siten koitua myös tappiota
myydessään lainan jälkimarkkinoilla.

Katso lisäksi Danske Bank A/S:n joukkovelkakirja-
ohjelman esitteen kohta ”Risk Factors” sekä
lainaehtojen tiivistelmän kohta ”Jakso D – Riskit”.
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Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua
sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen. Tutustu myös joukkolainan ohjelmaesitteeseen, lainakohtaisiin ehtoihin ja hinnastoon ymmärtääksesi täysin
sijoituskohteeseen sijoittamiseen liittyvät mahdolliset hyödyt ja riskit.

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että
historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa sijoituspalvelusta, rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä,
sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista.

Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Vaikka
pyrkimyksenä onkin antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, pankki ei takaa ulkopuolisista lähteistä saatujen tietojen täydellisyyttä tai virheettömyyttä. Esitetyt
näkemykset edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pankki ei vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita
materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa.

Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki oikeudet.

Avaintietoasiakirja, lainakohtaiset ehdot ja ohjelmaesite ovat saatavissa merkintäpaikoissa ja Danske Bankin Internet-sivuilla www.danskebank.fi sekä

www.sijoitusobligaatiot.fi

Danske Bank A/S, Rekisteröity kotipaikka ja osoite Tanska, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Kööpenhamina. CVR-NR. 61 12 62 28 - Kööpenhamina
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Televisiokatu 1, PL 1243, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1078693-2


