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Informació general

Objectiu

Aquest document li proporciona informació fonamental que ha de conèixer sobre aquest producte d'inversió. No es tracta de material comercial. És una
informació exigida per llei per ajudar-li a comprendre la naturalesa, els riscos, els costos i els beneficis i pèrdues potencials d'aquest producte i per
ajudar-li a comparar-ho amb uns altres productes.

Actiu subjacent: IBEX
Entidad Productora: Caixabank, S.A.
Código ISIN del warrant: ES0640614AN7
Código Sibe: H4885
Página web: www.caixabank.com
Teléfono de información: [+34] 900 32 32 32
Entidad reguladora: CNMV

Està a punt d'adquirir un producte que no és senzill i que pot ser difícil de comprendre.

Què és aquest producte?

Tipus

WARRANT PUT

Objectius
El WARRANT PUT, és una opció representada per un valor que atorga al client el dret (però no l'obligació) a vendre una nombre d'unitats (ràtio =  1,0e-
03) de l'actiu subjacent Ibex a un preu determinat (preu d'exercici = 8.250 ) fins a una data futura (15/11/2019 ), a canvi del pagament d'una prima en el
moment de la contractació.
La compra de WARRANTS PUT permet al client assegurar-se un preu mínim de venda de l'actiu subjacent, i d'aquesta manera beneficiar-se en cas
que es produeixi una baixada en la cotització de l'actiu subjacent, a canvi del pagament d'una prima.
El tenidor podrà exercitar aquest dret en qualsevol moment durant la vida del warrant (exercici americà). En el cas de no fer-ho, l'exercici serà
automàtic en la data de venciment indicada.

Inversor detallista a què va dirigit

Clients amb notable coneixement sobre el funcionament dels mercats i dels factors que incideixen sobre el seu comportament, interessats a obtenir
beneficis d'un mercat baixista, i disposats a assumir una pèrdua del qual import és conegut i limitat ja que es correspon amb la prima pagada en el
moment de la contractació, i un horitzó temporal d'inversió a curt termini (fins a 18 mesos).

Termini

Fecha vencimiento: 15/11/2019
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Quins riscos assumeixo i què podria obtenir a canvi?

Riesgo:

L'Indicador de Risc assumeix que l'inversor mantindrà el Producte fins a la data de venciment (15/11/2019 ).

L'Indicador de Risc és un guia del nivell de risc d'aquest producte comparat amb uns altres productes. Mostra les probabilitats que l'inversor perdi
diners a causa de l'evolució dels mercats o perquè no podem pagar-li.
El producte ha estat classificat amb un 7 sobre 7, cosa que és la màxima categoria de Risc.
Aquest producte no inclou cap protecció sobre l'evolució futura del mercat i l'inversor podria perdre totalment o parcialment l'import invertit.
Si CaixaBank no fora capaç de pagar a l'inversor el que li pertany, l'inversor podria perdre la totalitat de la seva inversió.
Risc de recapitalització interna/bail in. En un escenari de resolució bancària, les autoritats podrien reduir el seu valor nominal fins a zero o convertir-lo
en accions o altres instruments de capital.
Els riscos que deriven de CaixaBank en qualitat d'emissor o del seu sector d'activitat, així com els riscos específics dels valors, es conté al Programa
d'Emissió de Warrants referenciat en "Altres dades d'interès ".

Escenaris de rendibilitat

Compra d'un Warrant CALL

La gràfica superior mostra l'escenari de rendibilitat a venciment (15/11/2019 ) per al comprador del warrant.
En el cas que l'Actiu Subjacent tingui un preu de cotització en mercat inferior al preu d'exercici del warrant (8.250 ), el comprador rebrà la diferència
entre el preu d'exercici i el preu de cotització per cadascuna de les unitats d'actiu subjacent (rati=1,0e-03 ) representat pel nombre de warrants que
posseeixi.
En el cas que l'Actiu subjacent tingui un preu de mercat superior al preu d'exercici, el comprador del warrant no rebrà pagament algun.
A l'import que rebi el comprador del warrant se li haurà de restar la prima pagada per obtenir la rendibilitat total de la inversió. Sent la prima la pèrdua
màxima a què l'inversor s'exposa.

Què passa si CaixaBank no pot pagar?
Caixabank, S.A. actua com contrapartida del producte davant el client. En aquest sentit, qualsevol situació d'insolvència o falta de liquiditat a
CaixaBank, podria afectar als rendiments del producte.
S'adverteix expressament que el present producte NO és un dipòsit bancari típic, Pel que fa als riscos a què se sotmet la seva inversió, haurà de tenir
en compte l'eventualitat que no s'aculli a la garantia prestada pel Fons de Garantia de Dipòsits.
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Quins són els costos?
Amb la instrucció operativa 131/2015 de Societat de Borses s'estableixen els PARÀMETRES DE PRESÈNCIA DE L'ESPECIALISTA EN EL SEGMENT
DE NEGOCIACIÓ DE WARRANTS, CERTIFICATS I ALTRES PRODUCTES.
Aquesta instrucció estableix que l'especialista haurà d'introduir en el mercat posicions de compra i venda amb un diferencial màxim entre elles del 5%,
o de 0,05 euros en cas que el preu de compra sigui inferior a 1,00 euros.
En aquesta instrucció operativa estableix que quan l'especialista estimi que el preu del valor és inferior a 0,01 euros estarà exonerat d'introduir posició
de compra, en aquest cas haurà d'introduir posició de venda no superior a 0,02 euros.
En conseqüència, com a màxim, els costos per a una inversió de 10.000 € en aquesta emissió de warrants els costos ascendirien a  60.61 Euros.
L'entitat que li permeti operar en aquest producte o li assessori a aquest respecte pot cobrar-li altres costos. En aquest cas, aquesta persona li facilitarà
informació sobre aquests costos i li mostrarà els efectes que la totalitat dels costos tindrà en la seva inversió durant el temps.

Quant temps he de mantenir la inversió, i puc retirar diners de manera anticipada?
Aquest producte cotitza en Mercat Secundari i podrà ser venut en aquest mercat en qualsevol moment.

Com puc reclamar?
El contractant pot dirigir les seves queixes o reclamacions davant el Servei d'Atenció al Client de CaixaBank, c/ Pintor Sorolla 2 [-] 4, 46002, València.
Havent transcorregut dos mesos des de la data de presentació de la reclamació sense que la mateixa hagi estat resolta, o si va ser denegada la seva
admissió o desestimada la seva petició, el contractant podrà formular la mateixa davant el Servei de Reclamacions de la Comissió Nacional del Mercat
de Valors, c/ Edison núm. 4, 28006 Madrid.
Per a reclamacions relacionades amb la comercialització d'aquest producte per terceres entitats, haurà d'utilitzar els canals habilitats a aquest efecte
per la seva entitat comercialitzadora.

Altres dades d'interès
CaixaBank actua com a especialista de les seves pròpies emissions de warrants per fomentar la liquiditat, difusió i formació de preus dels warrants en
el mercat, tot això d'acord amb els paràmetres i límits establerts en la normativa corresponent.
Posem a la seva disposició la informació oficial sobre les emissions de warrants realitzades per CaixaBank
https://portal.lacaixa.es/bolsayderivados/warrants/informacionsobrewarrants_es.html
Informació de CaixaBank sobre warrants
Programa d'Emissió de warrants vigent de Caixabank, S.A.
Condicions finals de l'emissió de warrants.
EN CAS DE WARRANTS AMB ACTIU SUBJACENT ÍNDEX IBEX 35®
Societat de Borses, SA és la propietària de l'Índex IBEX 35® i de les corresponents marques associades al mateix, i en cap cas patrocina, promou ni
recomana la inversió en el producte ni garanteix la continuïtat, composició, càlcul o difusió de l'Índex.
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