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

100% +
del capital invertit

REVALORACIÓ
VARIABLE:

+50%

de la revaloració punt a punt de
l’índex IBEX 35

Tranquil·litat i seguretat per a la seva inversió
Sabadell Garantía Extra 17, 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 punt a punt de
l’índex IBEX 35.2

Amb Sabadell Garantía Extra 17, FI vostè
obtindrà:
Al venciment de la garantia, el 31 de gener de 2018:
• El 100% de la inversió inicial.
• Una revaloració variable equivalent al +50% de la
revaloració punt a punt de l’índex IBEX 35, prenent
com a valor final de l’índex el valor mitjà diari publicat
a Sociedad de Bolsas, S.A. el 15 de gener de 2018
i, com a valor inicial, el màxim valor de tancament de
l’índex entre el 30 de juliol de 2013 i el 30 d’agost de
2013, ambdós inclosos.

Amb avantatges fiscals excel·lents
Invertint en Sabadell Garantía Extra 17, FI es beneficiarà
dels avantatges fiscals3 dels Fons d’Inversió:
• Si, al venciment de la garantia, vostè traspassa el
capital acumulat a un altre Fons d’Inversió, no pagarà
impostos, atès que no es tributa fins que no es
desinverteix.

1. Entitat garant: Banco de Sabadell, S.A.
2. L’índex IBEX 35® és l’índex format pels 35 valors més líquids que cotitzen en les borses espanyoles. Sociedad de Bolsas, S.A., propietària de l’índex IBEX 35 i titular
registral de les corresponents marques que hi estan associades, no patrocina, no promou ni fa cap valoració sobre la conveniència d’invertir en aquest Fons. L’autorització
concedida a Banco de Sabadell, S.A. per a l’ús de la marca comercial IBEX 35® no comporta un judici favorable en relació amb la informació oferta per Banco de Sabadell,
S.A. o la conveniència o l’interès d’invertir en aquest Fons. Sociedad de Bolsas, S.A. no garanteix en cap cas i siguin quins siguin els motius: la continuïtat de la composició
de l’índex IBEX 35 tal com és avui dia o en algun altre moment anterior; la continuïtat del mètode de càlcul de l’índex IBEX 35 tal com s’efectua avui dia o en algun altre
moment anterior; la continuïtat en el càlcul, la formulació i la difusió de l’índex IBEX 35; la precisió, la integritat o l’absència d’errors en la composició o el càlcul de l’índex
IBEX 35, ni la idoneïtat de l’índex IBEX 35 als efectes previstos en aquest Fons.
3. Per a persones físiques residents a Espanya, segons la legislació fiscal vigent.

Sabadell Garantía Extra 17, FI
Exemples de càlcul de la revaloració
Suposant que el valor de la inversió el 29 de juliol de 2013 fos de 1.000 euros:
Escenari favorable:
• Si la revaloració punt a punt de l’índex IBEX 35 fos de +60%, el valor garantit el 31 de gener de 2018 seria:
1.000 x (1+Max (0%; 50% x 60%)) = 1.300 euros
• La rendibilitat TAE del Fons al venciment de la garantia seria d’un +5,99%
Escenari moderat:
• Si la revaloració punt a punt de l’índex IBEX 35 fos de +8%, el valor garantit el 31 de gener de 2018 seria:
1.000 x (1+Max (0%; 50% x 8%)) = 1.040 euros
• La rendibilitat TAE del Fons al venciment de la garantia seria d’un +0,87%
Escenari desfavorable:
• Si la revaloració punt a punt de l’índex IBEX 35 fos de -30%, el valor garantit el 31 de gener de 2018 seria:
1.000 x (1+Max (0%; 50% x -30%)) = 1.000 euros
• La rendibilitat TAE del Fons al venciment de la garantia seria d’un 0%
El contingut dels exemples és merament il·lustratiu i no representa una previsió del comportament futur.

Característiques de Sabadell Garantía Extra 17, FI
Inversió mínima inicial

600 euros.

Període de comercialització inicial

Fins al 29 de juliol de 2013, inclòs.

Valor inicial garantit

Valor de 29 de juliol de 2013.

Data de venciment de la garantia

31 de gener de 2018.

Comissió de gestió

Fins al 29 de juliol de 2013: 0,04% sobre el patrimoni. A partir del 30 de juliol de 2013, inclòs:
1,60% anual sobre el patrimoni.

Comissió de dipositaria

Fins al 29 de juliol de 2013: 0,01% sobre el patrimoni. A partir del 30 de juliol de 2013, inclòs:
0,05% anual sobre el patrimoni.

Comissió de subscripció

5% des del 30 de juliol de 2013 fins al 30 de gener de 2018, tots dos inclosos.

Comissió de reemborsament

5% des del 23 de juliol de 2013 fins al 30 de gener de 2018, tots dos inclosos. Es podrà procedir al
reemborsament o traspàs de participacions sense comissió de reemborsament, sempre que es faci
un preavís amb una antelació mínima de 5 dies hàbils en la data següent: 1 de febrer
de 2016.

Sabadell Garantía Extra 17, FI està registrat en la CNMV amb el número 1313.

Contracti Sabadell Garantía Extra 17, FI
fins al 29 de juliol de 2013
Consulti el prospecte del Fons en què s’explica detalladament el mecanisme de càlcul de la garantia. 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 traspàs de participacions abans del 31 de gener de 2018
suposarà que la inversió inicial no quedi garantida i que s’apliqui el valor liquidatiu de la data de sol·licitud i, si escau, la comissió de reemborsament. El
prospecte, el document amb les dades fonamentals per a l’inversor i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores,
a bsinversion.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 n. 58

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

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

