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Fons d’Inversió amb el qual obtindrà al venciment de la garantia:

100% +
del capital invertit

REVALORACIÓ VARIABLE:

+50%

de la revaloració de la mitjana aritmètica
de les observacions mensuals de l’índex
EURO STOXX 50®

Tranquil·litat i rendibilitat per a la seva inversió
Sabadell Garantía Extra 20, FI és un Fons d’Inversió que garanteix,1 al venciment de la garantia, que mantindrà
el 100% de la inversió inicial més una revaloració variable equivalent al 50% de la revaloració de la mitjana
aritmètica de les observacions mensuals de l’índex EURO STOXX 50®.2
A més a més, per agrair la seva confiança en la nostra entitat, en contractar aquest Fons li ingressarem en el seu
compte automàticament un +0,50% del valor del capital que hi inverteixi.3

Amb Sabadell Garantía Extra 20, FI vostè
obtindrà:
Al venciment de la garantia, el 31 d’octubre de 2019:
• El 100% de la inversió inicial.
• Una revaloració variable equivalent al +50% de la
revaloració de la mitjana aritmètica de les observa
cions mensuals4 de l’índex EURO STOXX 50® durant
el període comprès entre el 5 de setembre de 2014 i
el 7 d’octubre de 2019, ambdós inclosos.
A més a més, en contractar Sabadell Garantía Extra 20, FI
li abonarem en el seu compte corrent una prima de ben
vinguda del +0,50% del valor de la seva inversió. La rendibilitat final serà del +0,10% TAE com a mínim.

Amb uns avantatges fiscals excel·lents
En invertir en Sabadell Garantía Extra 20, FI es beneficiarà
dels avantatges fiscals5 dels Fons d’Inversió:
• Si, al venciment de la garantia, vostè traspassa el capital
acumulat a un altre Fons d’Inversió, no pagarà impostos,
ja que no es tributa fins que es desinverteix.
L’abonament del +0,50% pel valor del seu capital invertit
en el Fons tindrà la consideració fiscal de rendiment explícit
del capital mobiliari i s’integrarà en la base de l’estalvi,
segons la legislació vigent.

1. Entitat garant: Banco de Sabadell, S.A.
2. L’índex EURO STOXX 50® és un índex format pels 50 valors de més capitalització i liquiditat llistats en les borses dels països de la zona euro.
3. La prima addicional del +0,50% del valor de la inversió del partícip es valorarà amb el valor liquidador de l’últim dia del període de comercialització inicial (30 de juliol de
2014). Aquesta prima es pagarà el dia 5 d’agost de 2014 (amb data valor 4 d’agost de 2014) mitjançant un abonament en el compte corrent vinculat al contracte del Fons.
4. Per al càlcul de la revaloració es prendrà com a valor inicial el màxim valor de tancament que assoleixi l’índex entre el 31 de juliol de 2014 i el 29 d’agost de 2014, ambdós
inclosos, i com a valor final, la mitjana aritmètica dels valors de tancament de l’índex dels dies 5 de cada mes, o dia hàbil següent, des del 5 de setembre de 2014 fins al
7 d’octubre de 2019, ambdós inclosos (62 observacions).
5. Per a persones físiques residents a Espanya, segons la legislació fiscal vigent.
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Exemples de càlcul de la revaloració variable
En el supòsit que el valor de la inversió el 30 de juliol de 2014 fos de 1.000 euros:
Escenari desfavorable:
• Si la revaloració de la mitjana de les observacions mensuals de l’índex EURO STOXX 50® fos del -33,94%, el valor
garantit el 31 d’octubre de 2019 seria:
VFG = 1.000 x (1+50% x max [0%, -33,94%] = 1.000 euros
• La rendibilitat TAE del Fons al venciment de la garantia seria d’un: +0%
Escenari moderat:
• Si la revaloració de la mitjana de les observacions mensuals de l’índex EURO STOXX 50® fos del +19,44%, el valor
garantit el 31 d’octubre de 2019 seria:
VFG = 1.000 x (1+50% x max [0%, 19,44%] = 1.097,20 euros
• La rendibilitat TAE del Fons al venciment de la garantia seria d’un: +1,78%
Escenari favorable:
• Si la revaloració de la mitjana de les observacions mensuals de l’índex EURO STOXX 50® fos del +96,26%, el valor
garantit el 31 d’octubre de 2019 seria:
VFG = 1.000 x (1+50% x max [0%, 96,26%] = 1.481,30 euros
• La rendibilitat TAE del Fons al venciment de la garantia seria d’un: +7,76%
El contingut dels exemples és merament il·lustratiu i no representa una previsió del comportament futur.

Característiques de Sabadell Garantía Extra 20, FI
Inversió mínima inicial

600 euros.

Període de comercialització inicial

Fins al 30 de juliol de 2014, inclòs, o fins que s’exhaureixi l’oferta de 200 milions d’euros.

Valor inicial garantit

Valor del 30 de juliol de 2014.

Data de venciment de la garantia

31 d’octubre de 2019.

Comissió de gestió

0,95% anual sobre el patrimoni, a partir del 31 de juliol de 2014, inclòs.

Comissió de dipositaria

0,05% anual sobre el patrimoni, a partir del 31 de juliol de 2014, inclòs.

Comissió de subscripció

5% des del 31 de juliol de 2014, inclòs. 0% a partir del 31 d’octubre de 2019, inclòs.

Comissió de reemborsament

5% a partir del 24 de juliol de 2014, inclòs. 0% a partir del 31 d’octubre de 2019, inclòs. Es podrà
procedir al reemborsament o el traspàs de participacions sense comissió de reemborsament,
sempre que es doni un preavís amb una antelació mínima de 5 dies hàbils, en les dates següents: el
24 de juliol de 2017 i el 24 de juliol de 2018.

Sabadell Garantía Extra 20, FI està registrat en la CNMV amb el número 1043.

Contracti Sabadell Garantía Extra 20, FI
fins al 30 de juliol de 2014 o fins que s’exhaureixi l’oferta.
Consulti el prospecte del Fons, on s’explica detalladament el mecanisme de càlcul de la rendibilitat. Excepte en la data de venciment de la garantia,
el valor de la seva inversió està subjecte a les fluctuacions del mercat. El reemborsament o el traspàs de participacions abans del 31 d’octubre de
2019 suposarà que la inversió inicial no quedarà garantida i que s’aplicarà el valor liquidador de la data de sol·licitud i, si s’escau, la comissió de
reemborsament. El prospecte, el document amb les dades fonamentals per a l’inversor i els informes periòdics són a disposició del públic en les oficines
comercialitzadores, a bsinversio.com i en el registre de la CNMV.
Els Fons garantits són productes MiFID NO COMPLEXOS.
Societat gestora
BanSabadell Inversión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal
Registre CNMV núm. 58

Entitat dipositària
Banco de Sabadell, S.A.
Registre CNMV núm. 32

SabadellAtlántico, SabadellSolbank, SabadellGuipuzcoano, SabadellGallego, SabadellHerrero, SabadellCAM i ActivoBank són marques registrades de Banco de Sabadell, S.A.
Document publicitari.

