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Nye obligationer med fast rente
og attraktivt rentetillæg
PLUS Invest introducerer nu to nye investeringstilbud, der henvender sig til opsparere,
som først og fremmest ønsker sikkerhed, men også gerne vil have mulighed for at hente
høje årlige renteafkast. De to nye obligationer hedder PLUS Basisrente 2008 og
PLUS Extrarente 2008.
Obligationsejerne har de seneste år oplevet konstante rentefald med pæne kursstigninger på deres
obligationsinvesteringer. Men med det nuværende lave renteniveau er der ikke det samme
potentiale for rentefald og dermed heller ikke udsigt til de samme høje afkast på obligationer. Det
er der råd for.
Med to nye obligationer fra PLUS Invest, PLUS Basisrente 2008 og PLUS Extrarente 2008,
tilbydes nu to produkter, som på en gang sikrer en minimumsrente og muligheden for høje
rentetillæg. Begge produkter består af to elementer: En almindelig obligation og en option.
Obligationen sikrer, at investor som minimum får det investerede beløb (hovedstolen) tilbage,
når obligationen udløber, plus en årlig minimumsrente. Herudover giver optionen mulighed for
et attraktivt rentetillæg.
Både PLUS Basisrente 2008 og PLUS Extrarente 2008 henvender sig til langsigtede investorer og
er baseret på en solid fastforrentet AAA-rated obligation med løbetid på 5 år. Det andet element
i de to produkter er en option, som giver mulighed for et rentetillæg. Rentetillægget er baseret på
udviklingen i det europæiske Dow Jones Eurostoxx 50 SM-indeks og kommer oven i den
garanterede minimumsrente.
Minimal risiko og attraktiv rente
PLUS Basisrente 2008 henvender sig til den investor, der ønsker en attraktiv investering med
størst mulig sikkerhed. Fordelen ved PLUS Basisrente 2008 er, at obligationen er etableret som
en variabelt forrentet obligation med en fast årlig minimumsrente på 2,5%. Dertil kommer
muligheden via optionen for at få et yderligere årligt rentetillæg på 3,5%. PLUS Basisrente 2008
giver således investor:

•
•
•

mulighed for et renteafkast på op til 6%
fast årlig minimumsrente på 2,5% p.a.
høj sikkerhed og minimal risiko

Lav fast rente – større afkastmulighed
PLUS Extrarente 2008 er til investorer, som ønsker en større afkastmulighed på bekostning af
den garanterede minimumsrente. Den faste årlige rente er her på 1% (det første år dog 2,5%),
men til gengæld har man så mulighed for et rentetillæg på op til 9% p.a. PLUS Extrarente 2008
sikrer således investor mod tab og giver følgende fordele:
•
•
•

mulighed for et renteafkast på op til 10%
fast årlig minimumsrente på 1% (første år dog 2,5% p.a.)
høj sikkerhed og minimal risiko

Sådan beregnes renten
De to obligationers årlig renteafkast beregnes for et år ad gangen: For PLUS Basisrente 2008
tilskrives 2,5% første år. I resten af investeringsperioden beregnes rentetillægget på basis af det
månedlige afkast på Dow Jones Eurostoxx 50 SM fra det foregående år. Obligationens årlige
kuponrente er enten 2,5% eller 6% p.a. Hvis det laveste månedlige afkast på aktieindekset er lig
sikkerhedsgrænsen eller større, udbetales rentetillægget. Den forventede sikkerhedsgrænse er
-6,5%. Den endelige sikkerhedsgrænse fastsættes 12. marts 2003. Er det laveste månedlige afkast
ringere end sikkerhedsgrænsen, udbetales minimumsrenten.
For PLUS Extrarente 2008 tilskrives en minimumsrente på 2,5% første år. I resten af investeringsperioden tilskrives 1% p.a. i minimumsrente samt et muligt rentetillæg afhængig af udviklingen i det månedlige afkast på Dow Jones Eurostoxx 50 SM fra det foregående år. Hvis det
laveste månedlige afkast på aktieindekset er lig sikkerhedsgrænsen eller større, udbetales rentetillægget på 9% p.a. Hvis det laveste månedlige afkast på indekset befinder sig mellem
sikkerhedsgræsen og -9%, vil rentetillægget variere mellem 0% og 9% + sikkerhedsgrænsen. Er
det laveste månedlige afkast dårligere end -9%, udbetales minimumsrenten.
Kan altid sælges
Hvis en investor ønsker at sælge obligationerne før udløb, afhænger salgskursen af de
dagsaktuelle markedsforhold. Derfor kan kursen på de to obligationsprodukter være under 100.
For visse investorer kan det være relevant at indfri obligationerne før udløb. PLUS Invest
tilbyder derfor en særlig service, hvor obligationerne kan indfries på fire fastsatte dage om året (1.
marts, 1. juni, 1. september og 1. december). Man kan også sælge obligationerne på markedet
gennem sit pengeinstitut.
Tegningsoplysninger
PLUS Basisrente 2008 og PLUS Extrarente 2008 kan købes i tegningsperioden 25. februar – 10.
marts 2003 i en lang række lokale og regionale pengeinstitutter. Tegningskurs er 100,00 franko.
Obligationerne bliver noteret på Københavns Fondsbørs (se prospekt, ligeledes offentliggjort
dags dato).
PLUS Basisrente 2008 er lanceret under varemærket PLUS Invest med BIG 2 A/S som udsteder.
Som arrangør for udstedelsen og PLUS Invest står BI Asset Management Fondsmæglerselskab
A/S (BIAM).
Yderligere oplysninger om denne meddelelse fås ved henvendelse til Bjarne Nørgaard Eriksen,
direktør i BIAM, på telefon 77 30 90 00 eller på www.plusinvest.dk.
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