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M-real Obligaatio 3 kk
M-real Obligaatio on noin kolmen kuukauden mittainen sijoitus, jonka tuotto perustuu koh-
deyhtiön luottoriskin hinnoitteluun. Obligaation alustava vuosituotto on 40 %. Korko mak-
setaan pääomalle Obligaation eräpäivänä. Obligaatio erääntyy nimellisarvoonsa, mikäli 
kohdeyhtiössä ei toteudu luottotapahtumaa laina-aikana. Obligaatio on merkittävissä 
20.3.2009 asti. 

Miksi sijoittaa M-real Obligaatioon?

M-real Obligaatio 3 kk sopii sijoittajalle, joka haluaa 
hyötyä M-realin joukkolainojen poikkeuksellisen kor-
keasta tuottotasosta. Kansainvälisten luottomark-
kinoiden kriisi ja sitä seurannut globaali talouden 
taantuma ovat nostaneet yrityslainojen tuottotasoja 
merkittävästi. Finanssimarkkinoiden epävarmuus on 
heijastunut kansainvälisesti monille toimialoille. Myös 
suuret pohjoismaiset teollisuusyhtiöt ovat kärsineet 
vaikeasta markkinatilanteesta ja niiden maksamat 
riskipreemiot ovat nousseet erittäin korkeille tasoille.  

M-real on Euroopan johtava ensikuitukartongin tuottaja 
ja merkittävä paperin toimittaja. Asiakkaita ovat merk-
kituote- ja kotelovalmistajat, kustantamot, painotalot, 
tukkurit ja toimistotarvikealan yritykset. M-real tarjoaa 
asiakkailleen laadukkaita kartonkeja ja papereita ku-
luttajapakkauksiin ja viestinnän sekä mainonnan lop-
pukäyttöön. M-realin pääkonttori on Suomessa. Yhtiön 
liikevaihto vuonna 2008 oli 3,2 miljardia euroa, ja se 
työllistää noin 6500 henkilöä. M-real kuuluu Metsä-
liitto -konserniin.

M-realin maksuvalmius on hyvä. Sappi-kaupan myötä 
joulukuun lopussa saatu noin 400 miljoonan euron 
käteissuoritus vahvisti merkittävästi M-realin lik-
viditeettiä ja rahoitusasemaa. Käytettävissä oleva 
likviditeetti oli vuoden 2008 lopussa 1454 miljoonaa 
euroa, josta 904 miljoonaa oli sitovia pitkäaikaisia 
luottosopimuksia ja 550 miljoonaa likvidejä varoja 
ja sijoituksia. Lisäksi konsernilla oli muita korollisia 
saamisia 303 miljoonaa euroa. Konsernilla oli myös 
lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten käytössään ei-
sitovia koti- ja ulkomaisia yritystodistusohjelmia ja luot-
tolimiittejä noin 550 miljoonan euron arvosta. Vuoden 
2008 lopussa likviditeettireservi kattaa täysimääräi-
sesti ennakoidun vuoden 2009 rahoitustarpeen ja 
pääosan myös vuoden 2010 rahoitustarpeesta. 
(Lähde: M-realin vuosikertomus 2008)

M-real Obligaatio 3 kk tarjoaa sijoittajalle mah-
dollisuuden saavuttaa erinomaista korkotuot-
toa sijoitukselleen. Obligaatiolle maksettava 
kuponkikorko on n. 10 % eli Obligaation vuotuinen 
korkotuotto on 40 %.  Korko pääomalle maksetaan 
Obligaation eräpäivänä. Laina-aika on noin 3 kuu-
kautta ja obligaation eräpäivä on 30.6.2009.

M-real Obligaatio on merkittävissä 20.3.2009 asti.

M-real Obligaation riskit

Obligaatio ei ole pääomaturvattu. Sijoittaja voi me-
nettää pääoman kokonaan tai osittain, mikäli  koh-
deyhtiössä toteutuu luottotapahtuma laina-aikana. 
Luottotapahtumia ovat velkasitoumuksen maksa-
matta jättäminen, velkasitoumuksen uudelleen-
järjestely tai kohdeyhtiön asettaminen konkurssiin. 
Luottotapahtuma on määritelty tarkemmin alustavis-
sa lainaehdoissa. M-realin luottoluokitus on  CCC+ 
(Standard&Poor’s) eli M-realin luottoriski on korkea.

Mahdollinen luottotapahtuma alentaa takaisin mak-
settavaa pääomaa ja lopullinen menetys määräytyy 
palautusasteen perusteella. 

Mikäli luottotapahtuma toteutuu, sijoittajalle mak-
setaan takaisin ainoastaan palautusasteen mukainen 
osuus sijoitetusta pääomasta Obligaation eräpäivänä. 
Palautusaste voi olla välillä 0 - 100 %. Luottotapahtu-
ma johtaa myös koronmaksun päättymiseen. 

Sijoittaja ottaa myös Obligaation liikkeeseenlaskijaan 
liittyvän luottoriskin. Obligaation liikkeeseenlaskija on 
Handelsbanken, joka on vakavarainen  pohjoismai-
nen pankki. Handelsbankenin luottoluokitus on AA- 
(Standard&Poor’s) ja Aa1 (Moody’s). 

Obligaatiota myy UB Omaisuudenhoito Oy, joka on osa kotimaista ja vakavaraista United Bankers 
-konsernia. Vuonna 1986 perustettu konserni on avainhenkilöidensä omistama. 



Yhteenveto M-real Obligaation alustavista ehdoista
Obligaation alustava vuotuinen tuotto on 40 %, eli 3 kk:n tuotto on n. 10 %. 
Obligaation tuotto vahvistetaan 23.3.2009. Tuotto määräytyy markkinoi-
den liikkeeseenlaskuhetkellä kohdeyhtiölle hinnoitteleman luottoriskin perus-
teella. Obligaation liikkeeseenlaskija voi perua liikkeeseenlaskun, mikäli kuponkiko-
roksi ei voida vahvistaa vähintään 7,5 %. M-real Obligaation emission koko on 
rajallinen. Ylimerkintätilanteessa merkinnät hyväksytään saapumisjärjestyksessä.

Kohdeyhtiö  M-real Oyj
Alustava tuotto n. 40 % pa.
Kuponkikorko  n. 10 %

Merkintäaika  11. - 20.3.2009
Maksupäivä  20.3.2009
Laina-aika  24.3. - 20.6.2009

Minimimerkintä 50 000 euroa
Eräkoko  5 000 euroa

Merkintäpalkkio 1 %
Merkintäkurssi  100 %

Pääomaturva
Obligaatio ei ole pääomaturvattu. Sijoittaja voi menet-
tää pääoman kokonaan tai osittain, mikäli kohdeyhtiö 
tai liikkeeseenlaskija ajautuu vakaviin maksuvaikeuk-
siin tai konkurssiin laina-aikana.

Myyjä   
UB Omaisuudenhoito Oy,
Aleksanterinkatu 21 A, 3. krs.
00100 Helsinki

Liikkeeseenlaskija 
Svenska Handelsbanken AB (publ.) Stockholm

Valuutta  
Kaikki Obligaatioon liittyvät laskelmat ja maksut ovat 
euroissa.

Lisätietoja kohdeyhtiöstä
Kohdeyhtiön vuosikertomus ja viimeisimmät pörssi-
tiedotteet on saatavissa kohdeyhtiön internet-sivuilta 
osoitteesta: www.m-real.fi

Lainan vakuus 
Obligaatiolle ei ole asetettu erillistä vakuutta.

Verotus 
Obligaatiolle maksettavasta korosta pidätetään 
suomalaisilta yksityishenkilöiltä pääomatuloveron mu-
kainen (28%) ennakonpidätys.

Asiakirjat 
Laina lasketaan liikkeeseen Svenska Handelsbanken 
AB:n MTN-ohjelman puitteissa. Täydelliset tiedot Han-
delsbankenista ja tarjouksesta saadaan ainoastaan 
perusesitteestä sekä Lopullisista Ehdoista. Alustavat 
lainaehdot ovat kokonaisuudessaan saatavissa UB 
Omaisuudenhoito Oy:stä.

Valvovat viranomaiset
Handelsbanken: Finansinspektionen, Box 7821, 103 
97 Stockholm, www.fi.se
UB Omaisuudenhoito Oy: Finanssivalvonta, PL 103, 
00101 Helsinki, www.finanssivalvonta.fi

Rekisteröinti 
Obligaation liikkeeseenlasku tapahtuu Euroclear
Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmässä. Fyysisiä arvo-
papereita ei lasketa liikkeeseen.

Jälkimarkkinat 
Obligaatio on mahdollista myydä ennen eräpäivää. 
Liikkeeseenlaskija antaa takaisinostohinnan pyydet-
täessä. Obligaation arvo kesken laina-ajan myytäessä 
voi olla nimellisarvoa korkeampi tai matalampi. 
Ennen erääntymistä tehtävistä jälkimarkkinakaupois-
ta peritään palkkio kulloinkin voimassa olevan hinnas-
ton mukaan. 

Esitteen kuvat M-realin kuvapankista.



UB OMAISUUDENHOITO OY
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