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OSAKETALLETUS 3/2014 

Kohde-etuusyritykset: 

 

Kesko  on suomalainen kauppaketju, joka  toimii 
päivittäistavara-, rauta- ja kodinkonekaupan alalla. 
 
Kone on maailman johtava hissien, liukuportaiden ja 
automaattiovien valmistaja. Yhtiö tarjoaa myös 
monipuolisia ratkaisuja kyseisten tuotteiden  huoltoon ja 
modernisointiin. 
 
Novo Nordisk on alallaan johtavia lääkeyrityksiä, joka 
tunnettu erityisesti diabeteksen hoitoon tarkoitetuista 
tuotteistaan. 
 
 

Kohde-etuutena olevien osakkeiden laskennallinen kehitys kesäkuusta 2005 maaliskuuhun 
2014. Lähtötaso on indeksoitu sataan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. 
Lähteet. Bloomberg, Danske Bank Oyj  
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Osaketalletus 3/2014 kohde-etuudeksi olemme valinneet kolme pohjoismaista pörssiyhtiötä. 

Arvioimme näiden yhtiöiden näkymät positiivisiksi ja uskomme niillä olevan hyvät edellytykset menestyä tämän 

hetken talousympäristössä. Yhtiöiden osakkeista  on tutkimuksellamme osta-suositus (31.3.2014). 
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Ehtotiivistelmä 

Talletuksen vastaanottaja  Danske Bank Oyj 

Talletuksen voi tehdä   4.4.2014 – 15.5.2014 

Talletus erääntyy   3.6.2016. Talletus maksetaan eräpäivänä vastatilille.  

Lisätuottomahdollisuus   4.0 %. Mikäli lisätuottoa ei makseta, talletuksen tuotto on 0 % 

Lähtöarvot    Osakkeiden sulkemisarvot 20.5.2014 

Päättymisarvot    Osakkeiden sulkemisarvot 20.5.2016 

Lisätuotto    Maksetaan, jos jokaisen osakkeen päättymisarvo on yhtä suuri tai korkeampi kuin saman osakkeen lähtöarvo.  

Vähimmäistalletus   2 000 euroa 

Osakkeet    Kesko, Kone ja Novo Nordisk 

Verotuksesta    Osaketalletus on yleisön talletusten vastaanottamiseen tarkoitettu tili. Osaketalletukselle maksettava vuotuinen
    korko ja mahdollinen lisätuotto on korkotulon lähdeveron alaista, kun on kyse Suomessa asuvista luonnollisista 
    henkilöistä ja suomalaisista kuolinpesistä. Lähdeveron määrä on 1.1.2012 alkaen 30 %.  

    Verotusta koskevat tiedot perustuvat 1.1.2012 voimassa olleeseen lainsäädäntöön.  

Talletussuoja    Osaketalletuksen vastatilin pääoma ja sille maksettava korko kuuluu kulloinkin voimassa olevan talletussuojan 
    piiriin laissa säädetyssä laajuudessa. Osaketalletukselle maksettava mahdollinen lisätuotto ei ole talletussuojan 
    piirissä.  
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Esimerkki tuoton laskennasta 

Esitetyissä laskemissa oletetaan, että sijoitus pidetään ehtojen mukaisesti 
eräpäivään asti. Laskelmissa ei ole otettu huomioon veroja. 

-20 % 0 % 0 % 

-10 % 0 % 0 % 

0 % 4,00 % 1,98 % 

10 % 4,00 % 1,98% 

20 % 4,00 % 1,98 % 

30 % 4.00 % 1,98 % 

Huonoimman osakkeen 
arvonkehitys 

Tuotto eräpäivänä 
pääomalla 

Vuotuinen tuotto 
sijoitetulle pääomalle 

Lähde: Danske Bank 
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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.  
 
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. 
 
 
 

Danske Bank Oyj.  
Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki,  
Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK.  
Y-tunnus 1730744-7 


