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LONG
Følger indeks- eller råvareutviklingen. 
Handles i realtid på Oslo Børs

LONG passer både for den aktive og erfarne investor samt den langsiktige spareren.

LONG gir deg mulighet til å tjene penger på oppgang i et underliggende marked. 
LONG stiger i verdi når underliggende marked stiger og faller i verdi når underliggen-
de marked faller. Alle våre LONG er notert på Oslo Børs og handles på samme måte 
som vanlige aksjer. Den viktigste forskjellen mellom LONG og børsnoterte aksjer er 
at verdiutviklingen i LONG styres av utviklingen i underliggende og ikke den faktiske 
omsetningen.

LONG er såkalte «Exchange Traded Notes», også benevnt som «ETNer». ETNer er 
børsnoterte verdipapir og tilhører en type investeringer som ofte kjennetegnes ved at 
de er enkle å handle, har lave kostnader, god likviditet og liten forskjell på kjøps- og 
salgskurs (spread).  Nordeas LONG er «open ended». Det innebærer at de ikke har 
noen sluttdag og derfor ikke er tidsbegrensede. 
Forventer du stigende kurser kan du kjøpe LONG. Navnet LONG, «lang» på norsk, er 
en betegnelse på at du eksponerer deg slik at du tjener på at markedet utvikler seg 
positivt. 

Per dags dato tilbyr Nordea handel i følgende underliggende:

• DAX
• S&P 500
• EURO STOXX 50
• Brent Olje
• Gull
• Sølv
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Hvis du tror at det amerikanske aksjemarkedet, representert ved S&P 500-indeksen 
skal stige, kan du kjøpe LONG SP500 ND.  Med LONG SP500 ND får du den daglige 
prosentvise utviklingen i denne indeksen. Underliggende aktiva vil være en såkalt 
«futureskontrakt» på S&P 500®. Les mer om dette i avsnittet om futureskontrakter.

Hvis S&P 500-futures stiger med to prosent på en dag, vil verdien på LONG SP500 
ND også stige med to prosent samme dag*. Om S&P 500-futures faller med to pro-
sent derimot, vil verdien av LONG SP500 falle med to prosent samme dag*.

Dersom valutakursen til underliggende endrer seg vil dette påvirke verdien til LONG 
positivt eller negativt. F. eks. handles S&P 500-futures i amerikanske dollar, noe som 
innebærer at en styrkelse i valutakursen til USD målt mot norske kroner vil være po-
sitivt for verdiutviklingen til LONG. Motsatt vil være tilfelle dersom den utenlandske 
valutaen faller i verdi mot norske kroner.

LONG

* Ikke hensyntatt kurtasje, kostnader og endringer i valutakursen. Les mer om dette i avsnittene  
«Omkostninger» og «Valutarisiko
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LONG er børsnoterte på Oslo Børs. Det betyr at de handles som en vanlig aksje. 
Nordea vil under normale markedsforhold stille løpende kjøps- og salgskurser, hvilket 
betyr at man ikke er avhengig av omsetning i produktet når du skal kjøpe eller selge.

Typisk er kursen på en LONG under NOK 100. Du kan handle helt ned til 1 stk., og 
trenger derfor ikke risikere et større beløp for å benytte deg av mulighetene produk-
tene tilbyr.

Selv om LONG er utstedt i norske kroner, vil du ha full valutarisiko på investeringen 
hvis underliggende aktiva er notert i en annen valuta. Dersom underliggende eksem-
pelvis er den amerikanske indeksen S&P 500 vil utviklingen i denne, og dermed verdi-
en på produktet, påvirkes positivt dersom amerikanske dollar styrker seg mot norske 
kroner, og negativt dersom amerikanske dollar svekker seg mot norske kroner. 

Enkelt å investere – med lave 
omkostninger

Når du har besluttet deg for å gjøre en investering, finner du riktig LONG ved hjelp 
av navnet på kurslisten, også kalt «tickeren». 

Slik finner du riktig LONG:

LONG | SP500 | ND

LONG

… angir at du vil få 
positiv avkastning 

dersom underliggende 
stiger. 

SP500

… er navnet på den 
underliggende som 

kursen vil avhenge av, 
som i dette tilfellet er 
indeksen S&P 500®. 

ND

… står for Nordea, 
som er utsteder. 
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En futureskontrakt er en avtale om å kjøpe eller selge en viss mengde av eksempel-
vis en råvare, til en bestemt pris (futuresprisen) på et bestemt tidspunkt i fremtiden 
(forfallsdatoen). For Exchange Traded Products (ETP) som følger en råvare eller en 
aksjeindeks, er underliggende ofte en futureskontrakt. Hvis underliggende aktiva er 
en futureskontrakt på en aksjeindeks eller råvare, vil verdien på ETN avvike fra ver-
dien på aksjeindeksen eller råvaren (spotprisen). Ser man på verdiutviklingen over en 
lengre periode vil avviket øke. Avviket har historisk vært større for ETN’er hvor under-
liggende aktiva er en futureskontrakt på en råvare enn for ETN hvor underliggende er 
en futureskontrakt på en aksjeindeks.

Hvis underliggende er en futureskontrakt på en aksjeindeks eller en råvare, vil ETN 
være koblet til den futureskontrakten som har kortest løpetid. Desto kortere løpe-
tid kontrakten har, desto tettere vil den følge verdien på aksjeindeksen eller råvaren 
(spotprisen). Avhengig av markedsforholdene vil futuresprisen avvike noe fra spot-
prisen. Avviket kalles for terminpremie. Terminpremien endres løpende og kan være 
positiv og negativ. For futureskontrakter på råvarer bestemmes størrelsen på termin-
premien av blant annet rentenivået, lageromkostninger samt tilbud og etterspørsels-
forholdene på den enkelte råvare. For futureskontrakter på aksjeindekser bestemmes 
størrelsen av terminpremien i hovedsak av rentenivået og utbytteutbetalinger. Verdi-
utviklingen i ETN med futureskontrakt som underliggende vil dermed kunne avvike 
fra utviklingen i spotkursen. 

Futureskontrakter som underliggende
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LONG er ETN’er
LONG er såkalte ETN`er, Exchange Traded Notes. ETN`er følger et underliggende 
aktiva, for eksempel futureskontrakt på en aksjeindeks eller en råvare. Kursen på en 
ETN er ikke den samme som kursen på det underliggende aktiva, men det vil være 
en sammenheng mellom dem. For eksempel vil LONG stige i verdi når underliggende 
aktive stiger, og falle i verdi når underliggende aktiva faller. Verdien til en ETN utstedt 
av Nordea kan aldri bli lavere enn null. Man kan således maksimalt tape det investerte 
beløpet. ETN`er er klassifisert som komplekse produkter.

ETN handles stykkevis , med minste mulige investering er på 1 ETN. En investering 
i 100 ETN`er med kjøpskurs på NOK 50 innebærer med andre ord en investering på 
totalt NOK 5 000. Et salg av tidligere ervervede ETN`er må foretas til markedskurs 
(salgskurs) på salgstidspunktet.

Underliggende aktiva
Underliggende aktiva (eller bare underliggende) er en generell betegnelse for det 
marked som LONG er koblet til. Underliggende kan være for eksempel være en futu-
reskontrakt* på en råvare eller en futureskontrakt på en aksjeindeks.  Det vil fremgå 
i vilkårene til hver enkelt LONG hvilket underliggende aktivum produktet er koblet 
til. Merk at underliggende futureskontrakt i mange tilfeller handles på utenlandske 
markeder, som vil ha åpent for handel også utenom åpningstidene til Oslo Børs. Det-
te innebærer at en del informasjon og nyheter som vil ha kurspåvirkende effekt for 
underliggende vil bli publisert utenom Oslo Børs sin åpningstid, og at muligheten for 
å kjøpe eller selge LONG basert på slik informasjon ikke vil være mulig før Oslo Børs 
gjenåpner for handel.

Akkumulert Verdi
«Akkumulert Verdi» brukes i den daglige kursberegningen til LONG, og beregningen 
av Akkumulert Verdi fremgår i de endelige vilkårene til hver enkelt LONG. Bereg-
ningen tar høyde for utviklingen i underliggende aktiva, administrasjonskostnader og 
valutaeffekter.

Kjøps- og salgskurser
Nordea vil stille løpende kjøps- og salgskurser på LONG på Oslo Børs i åpningstiden, 
og disse vil være gjenstand for svingninger. Kjøps- og salgskursene vil i hovedsak 
påvirkes av underliggende aktiva, men også forhold som endringer i valutakurser og 
renteutvikling vil kunne påvirke kjøps- og salgskursene. Dette kan medføre at kur-
sene i løpet av en handelsdag kan være høyere eller lavere enn kursutviklingen. Se 
avsnittet om Likviditetsrisiko, Markedsrisiko og Valutarisiko for mer informasjon.

Fakta om LONG



8

Omkostninger

Kurtasje
Når du handler LONG betaler du vanlig kurtasje til din bank eller megler, på samme 
måte som når du handler aksjer eller andre børsnoterte aktiva.
 
Administrasjonsavgift
Det påløper en administrasjonsavgift på 0,59 % årlig som skal dekke utsteder Nordea 
Bank AB (publ) sine omkostninger til administrasjon og risikohåndtering, notering på 
Oslo Børs og betaling av lisenser til indeksene. Denne kostnaden blir daglig trukket 
fra kursene til LONG. Hvis du kjøper LONG for NOK 100 blir administrasjonsavgiften 
59 øre per år, eller 0,16 øre per dag. Det innebærer at kursen vil falle til NOK 99,9984 
etter én dag, gitt at underliggende er uforandret den dagen.
 
Kjøps – og salgskurs (spread)
Ved handel i LONG er det forskjell mellom kjøps- og salgskurs. Forskjellen varierer og 
avhenger blant annet av de gjeldende kjøps- og salgskurser på underliggende samt 
øvrige markedsfaktorer.
 
Kostnader tilknyttet VPS-konto
Kostnader forbundet med VPS-konto gjennom Nordea Bank Norge ASA er behold-
ning 0-100 000 NOK 0 p.a., 100 001-1 000 000 NOK 380 p.a., og 1 000 001-100 
000 000 NOK 200 p.a. per påbegynte million.

Renteberegning
For produkter som benytter futureskontrakter vil kunde motta en renteinntekt i tillegg 
til verdiutviklingen fra futureskontrakten. Nivåene vil fremgå av de endelige vilkårene 
til det enkelte produkt. Merk dog at den underliggende futureskontrakten vil ha et 
inneboende finansieringselement, slik at kunden vil kunne bære en netto finansier-
ingskostnad selv om kunden har en finansieringsinntekt i LONG. Se også avsnittet om 
«Futureskontrakter som underliggende» for mer informasjon.

Utbytte
Hvis underliggende er en futureskontrakt på en aksjeindeks, behandles utbytte for-
skjellig mellom de to indekstypene «totaltavkastningsindeks» og «prisindeks». Med en 
«totalavkastningsindeks» blir utbytte løpende reinvestert inn i indeksen og dermed 
også reflektert i futureskontrakten på underliggende samt på LONG.

Futureskontrakter på «prisindeks» handles til markedskurs som inneholder et fradrag 
som skal gjenspeile forventede utbytter frem til kontraktens forfall. Realiserte utbyt-
ter vil dermed påvirke LONG i den grad de realiserte utbyttene avviker fra markeds-
forventningene. Er utbytte høyere enn forventningen så vil futureskontrakten ha en 
svakere utvikling enn underliggende marked inkludert utbytte, og motsatt så vil futu-
reskontrakten ha en sterkere utvikling enn underliggende marked inkludert utbytte.
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Alle former for investering er forbundet med risiko, og det gjelder også LONG. Under 
har vi nevnt viktige risikomomenter ved produktene:

Markedsrisiko
Verdien på LONG er koblet til utviklingen i bestemte underliggende. Avkastningen vil 
således avhenge av hvordan markedsverdien til underliggende aktiva beveger seg.
LONG er ikke kapitalbeskyttede plasseringer, og i verste fall vil produktene kunne 
miste hele sin verdi, eksempelvis hvis underliggende aktiva faller med 100 %. Som 
investor kan man ikke tape mer enn sitt investerte beløp.

Valutarisiko
Verdien på LONG gjøres opp i norske kroner og følger utviklingen i verdien til under-
liggende. Hvis underliggende handles eller kvoteres i en annen valuta enn norske kro-
ner, påvirkes verdien på LONG også av endringer i valutakursen som underliggende 
handles i. Hvis underliggende handles i en annen valuta, benyttes en omregningskurs 
til å beregne verdien av underliggende til norske kroner. Omregningskursen fastset-
tes av Nordea. Det betyr av verdien på LONG påvirkes av (i) verdien av underliggende 
målt i den valuta underliggende handles i og (ii) endringen i valutakursen mellom den 
valutaen underliggende handles i og norske kroner. Det er dermed risiko knyttet til 
både utviklingen i underliggende, og valutakursen underliggende handles i. Begge 
faktorer kan påvirke verdien på LONG positivt og negativt.

En styrkelse i valutaen underliggende handles i mot norske kroner vil påvirke verdien 
på LONG positivt. På samme måte vil en svekkelse i valutaen underliggende handles 
i mot norske kroner påvirke verdien på LONG negativt.

Kredittrisiko
LONG er utstedt av Nordea Bank AB (publ). En investering i et verdipapir utstedt av 
Nordea Bank AB (publ) medfører dermed risiko for at Nordea AB (publ) ikke er i stand 
til å tilbakebetale hele eller deler av investert beløp samt eventuell avkastning.

En måte å vurdere kredittrisiko på, er å benytte kredittvurderinger fra uavhengige 
analysebyråer. De største aktørene på kredittvurderinger i verden er Standard & Po-
ors og Moody`s. Mer informasjon kan finnes på standardandpoors.com, moodys.com 
og nordea.com. Kredittratingen er kun et estimat for betalingsdyktighet og/eller kon-
kurssannsynlighet. Nordea Bank AB (publ) har for tiden en kredittrating AA- (negati-
ve outlook) hos Standard & Poors og Aa3 hos Moody`s. Ratingen er en vurdering av 
utsteders kredittverdighet hvor AAA gir anvisning på den høyeste kredittverdigheten 
og C den laveste. Kredittratingen til Nordea Bank AB (publ) må ikke forveksles med 
en kjøps- eller salgsanbefaling av produktet. Kredittrating kan bli endret eller trukket 
tilbake av ratingselskapene på ethvert tidspunkt.

Risiko
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Likviditetsrisiko
Produktets andeler er notert på Oslo Børs, og Nordea vil under normale markeds-
forutsetninger stille løpende kjøps- og salgskurser i tråd med egen avtale med Oslo 
Børs. Nordea forbeholder seg likevel rett til midlertidig å unnlate å stille kurser som 
følge av markedsforstyrrelser eller andre spesielle hendelser. Markedsforstyrrelser 
kan for eksempel oppstå dersom likviditeten i markedet blir svært anstrengt, eller 
hvis handelen i underliggende marked stanses eller ilegges restriksjoner. Det vises til 
endelige vilkår for hvert enkelt produkt for mer informasjon.

Ved handel i LONG er det forskjell mellom kjøps- og salgskurs (spread). Kjøps- og 
salgskursen tar utgangspunkt i produktets akkumulerte verdi. Kjøps- og salgskursen 
oppdateres løpende innenfor handelsdagen og avhenger av de gjeldende kjøps- og 
salgskursene på underliggende og valutakurs.

Ikke kapitalbeskyttelse
Dette produktet er ikke kapitalbeskyttet. Tilbakebetalingen i produktet er avhengig 
av utviklingen til underliggende. Investor risikerer derfor å tape deler av eller hele det 
investerte beløpet.

ETN’er er komplekse
Både Nordea og andre aktører utsteder LONG, og andre ETN’er. Disse er å anse som 
komplekse, og man bør sette seg nøye inn hvordan de ulike fungerer før man handler.
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Skatt
Dette er en generell redegjørelse for enkelte norske skatteregler som kommer til an-
vendelse ved kjøp, eierskap og realisasjon av produktet for investorer som er skatte-
messig hjemmehørende i Norge. Den gir ingen uttømmende beskrivelse av alle skat-
teregler som kan være relevante og den skattemessige virkningen avhenger av den 
enkelte investors individuelle situasjon. Skattesatser og skatteregler kan bli endret 
under produktets løpetid, også med tilbakevirkende kraft. Slike endringer kan ha ne-
gative konsekvenser for investor. Investor er selv ansvarlig for at riktig informasjon blir 
gitt ligningsmyndighetene for de aktuelle årene produktet eies.
 
Kapitalgevinster som følge av realisasjon av produktet i løpetiden eller ved innløsning 
på forfallsdato er skattepliktig og tap er tilsvarende fradragsberettiget. Kostnader i 
forbindelse med kjøp og salg av produktet skal tillegges inngangsverdien og kommer 
til fradrag ved gevinst eller tapsberegningen ved realisasjonen eller innløsning ved 
forfall. Skattesatsen er for tiden 25 %.
 
Produktet inngår i investorens skattepliktige formue. Norske aksjeselskaper og like-
stilte rettssubjekter er ikke formuesskattepliktige. Det er produktets markedsverdi 
per 1. januar i ligningsåret som Inngår i beregningsgrunnlaget for formuesskatt. Gjel-
dende Formuesskattesats er 0,85 % av netto skattepliktig formue somOverstiger 
NOK 1 400 000.

Utfyllende informasjon
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Særskilt vedrørende fritaksmetoden
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap og en del andre selskaper og sammenslutninger 
skattemessig hjemmehørende i Norge er omfattet av fritaksmetoden. For investorer 
som er omfattet av fritaksmetoden er det i utgangspunktet fritak for gevinst ved re-
alisasjon av aksjer og andeler i selskap hjemmehørende innenfor EØS, og finansielle 
instrumenter som har aksjer og andeler som faller inn under fritaksmetoden som un-
derliggende objekt. Tap ved realisasjon er på den annen side som utgangspunkt ikke 
fradragsberettiget.
 
For finansielle instrumenter som har en aksjeindeks som det Underliggende objekt 
og hvor aksjeindeksen omfatter aksjer i selskaper hjemmehørende både innenfor og 
utenfor EØS, vil det finansielle instrumentet som utgangspunkt omfattes av fritaks-
metoden dersom aksjeindeksen «i all hovedsak » bestemmes av selskaper hjemme-
hørende innenfor EØS. Det er videre lagt til grunn at 90 % av markedsverdiene på de 
underliggende aksjer må referere seg til selskaper innenfor EØS for at en investering 
skal være omfattet av fritaksmetoden.
 
På denne bakgrunn kan enkelte av produktene være omfattet av fritaksmetoden. Ka-
pitalgevinst vil da ikke være skattepliktig for investorer som er omfattet av fritaksme-
toden, og eventuelt tap vil heller ikke være fradragsberettiget. Det gjøres imidlertid
oppmerksom på at dersom sammensetningen av aksjeindeksen endres, slik at den i 
større grad omfatter selskaper som ikke er hjemmehørende innenfor EØS, kan dette 
endre den skattemessige klassifiseringen av produktet. Videre er det relevante re-
gelverket basert på kriterier som involverer skjønn og som kan utvikles over tid, slik 
det foreligger ingen garanti for at denne forståelsen vil bli lagt til grunn ved ligningen.
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Interessekonflikter og insentivordninger
En del av Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Norge ASAs ansatte har en av-
lønning som delvis er prestasjonsbasert hvor salg av produktet kan innvirke på avløn-
ningen. For øvrig er ikke Nordea Bank AB (publ) kjent med at det foreligger særskilte 
interessekonflikter knyttet til produktet.

Angrerett
Avtaleinngåelse vil skje på selgers faste utsalgssted eller ved fjernsalg. Ettersom 
produktet er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som utsteder ikke har inn-
flytelser på og som kan forekomme i angrerettsperioden vil investor således ikke ha 
angrerett ved kjøp av produktet ved fjernsalg, jf. angrerettsloven §§ 1 og 35 bokstav a.

Viktig informasjon
Nordea Markets er navnet på Markets-avdelingen i Nordea Bank Norge ASA, Nordea 
Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Danmark A/S. Denne bro-
sjyren er utarbeidet av Nordea Bank Norge ASA som tilrettelegger av produktene og 
er en generell beskrivelse av LONG utstedt av Nordea Bank AB (publ). Nordea Bank 
Norge ASAs alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelige på http://www.nordea.no/
sitemod/upload/root/content/nordea_no/no_om_nordea/alminnelige_vilkaar_for_
handel_med_finansielle_instrumenter.pdf.

Dette markedsføringsmaterialet er ikke å anse som investeringsanalyse som defi-
nert i relevante lover og forskrifter. Informasjonen utgjør ikke et investeringsråd eller 
investeringsanbefaling, og er kun ment til å gi opplysninger av allmenn karakter. For 
rådgivning på produkt anbefaler vi at du tar kontakt med en personlig rådgiver i Nor-
dea eller annen økonomisk rådgiver.

Handel i LONG bør kun foretas etter at investor har gjort seg grundig kjent med den 
fullstendige dokumentasjonen for produktet som består av denne brosjyren, Grunn-
prospektet av 12. juni 2015 med tillegg samt endelige vilkår for hver enkelt LONG. 
Dersom det er uoverensstemmelser mellom (i) denne brosjyren og (ii) grunnprospek-
tet med tillegg samt endelige vilkår for hver enkelt LONG, vil informasjonen i (ii) ha 
forrang. Grunnprospekt med tillegg og endelige vilkår er tilgjengelige på nærmeste 
Nordea kontor og på nordea.no/Long. Nordea Bank Norge ASA og Nordea Bank 
AB (publ) tar ikke ansvar for bruk av dette materialet som er lovstridig eller feilaktig.
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S&P 500® is a trademark of the McGraw-Hill Companies, Inc. and has been licensed 
for use by Nordea Bank Danmark A/S. The product is not sponsored, endorsed, sold 
or promoted by Standard & Poor’s and Standard & Poor’s makes no representation 
regarding the advisability of investing in the product. 

The EURO STOXX 50®, STOXX® Europe 600 BANKS, STOXX® Europe 600 BA-
SIC RESOURCES, STOXX® Europe 600 HEALTHCARE, STOXX® Europe 600 OIL 
& GAS and STOXX® Europe 600 TELECOMMUNICATIONS are the intellectual pro-
perty (including registered trademarks) of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/
or its licensors (“Licensors”), which is used under license. The securities based on 
the Index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and its 
Licensors and neither of the Licensors shall have any liability with respect thereto. 

The DAX index is a registered trademark of Deutsche Börse AG. This financial instru-
ment is neither sponsored nor promoted, distributed or in any other manner supported 
by Deutsche Börse AG (the “Licensor”). Neither the publication of the Index by the 
Licensor nor the granting of a license regarding the Index as well as the Index Trade-
mark for the utilization in connection with the financial instrument or other securities 
or financial products, which derived from the Index, represents a recommendation by 
the Licensor for a capital investment or contains in any manner a warranty or opinion 
by the Licensor with respect to the attractiveness on an investment in this product.

Indekser og lisensavtaler
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Mer informasjon
+47 22 48 78 97

AssetSalesNorway@nordea.com
Nordea.no/LONG

Vi tilbyr også ETN’er med gearing. 
Les mer på nordea.no/bullbear


