Alternativ Energi 2007-2011
Fakta
Aktieindekseret obligation, der følger kursudviklingen i en
ligevægtet aktiekurv af 15 aktier. De 15 aktier repræsenterer alle
selskaber indenfor alternativ energi.

Fondskode

DK0030052162

Kortnavn

KK ALTNRG11

Udstedt i alt

180.000.000

Cirk. mængde
Underliggende aktiv (aktie)
Løbetid (år)

0

Stykstørrelse

1.000

Fast afkastfaktor

165%

Kuponrente

Fuld hovedstolsgaranti

0%

Udstedelsesdato

20.06 2007

Indfrielsesdato

20.06 2011

Udstedelseskurs
Strategi (bull)

104,00

Afregningsvaluta

DKK

Udsteder
Lagerprincip

KommuneKredit

Udstederrating
Notering

AAA
NASDAQ OMX København

Beskrivelse af den underliggende aktiekurv

Den underliggende aktiekurv er sammensat af 15 selskaber, som
beskæftiger sig med alternativ energi, herunder sol-, vand-, vind-,
og kernekraftenergi: Cameco Corp., Conergy AG, Energy
Conversion Devices, Evergreen Energy Inc., Evergreen Solar Inc.,
Fuelcell Energy Inc., Gamesa Corp. Tecnologica SA, Harbin Power
Equipment CO-H, Headwaters Inc., Kansai Electric Power Co Inc.,
Pacific Ethanol Inc., Plug Power Inc., Solarworld AG, Syntroleum
Corp. og Vestas Wind Systems A/S.

Observationsdatoer
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Udvikling i aktiekurv

Udvikling i garantiobligation

Startværdi
Slutværdi
Udvikling

Indekseret
100,00
25,98
-74,02%

Årligt afkast
Opgjort

-28,61%
02.06 2011

Udstedelseskurs
Indfrielseskurs
Udvikling

104,00
100,00
-3,85%

Årligt afkast

-0,98%

Ultimokurser (til brug for skatteberegning)
2010
2009
2008
2007

96,00
93,00
85,00
98,00
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Alternativ Energi 2007-2011
Afkastopgørelse

Afkastet på aktiekurven opgøres som et ligevægtet gennemsnit (1/15) af udviklingen i hver enkelt aktie. Udviklingen i hver enkelt aktie
opgøres som gennemsnittet af aktiekursen på 7 observationsdage i det sidste år af obligationens løbetid (se nedenfor). Ved beregning af
slutværdien for den underliggende aktiekurv, vil slutkursen på de fem aktier, der måtte være steget mest - eller faldet mindst - blive
erstattet af en fast afkastfaktor på 165%. De pågældende aktier vil således indgå i beregningen af slutværdien på den underliggende
aktiekurv med en kurs, der modsvarer 165% af aktiernes startkurs, uanset hvor meget de måtte være steget eller faldet. Se
informationsmaterialet for yderligere information.
Dato
01.12 2010
03.01 2011
01.02 2011
01.03 2011
01.04 2011
02.05 2011
01.06 2011

Aktiekurvens afkast til dato
-38,36%
-37,88%
-36,71%
-33,92%
-43,21%
-47,21%
-57,37%

Beskatning af frie midler

Beskatning af pensionsmidler

Skattemæssigt anses denne garantiobligation som en "Finansiel
Kontrakt", som beskattes efter lagerprincippet. Såvel realiseret som
urealiseret gevinst eller tab indgår i beregningsgrundlaget og
opgøres årligt. Eventuelle kursgevinster er skattepligtige og kurstab
kan fratrækkes, dog efter særlige regler. Eventuelle kurstab kan,
efter særlige regler og ligeledes efter lagerprincippet, fratrækkes i
anden positiv kapitalindkomst hidrørende fra finansielle kontrakter
og fra 2010 subsidiært i nettogevinster på aktier optaget til handel
på et reguleret marked. I det omfang ét års tab overstiger tidligere
års gevinster, kan tabet fremføres til modregning i senere års
skattepligtige fortjenester på finansielle kontrakter og fra 2010
subsidiært i nettogevinster på aktier optaget til handel på et
reguleret marked. Kursgevinst og -tab opgøres i forhold til de årlige
kursreguleringer

Garantiobligationen beskattes med pensionsafkastskat. Kursgevinst
eller kurstab skal medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat.
Opgørelsen og beskatningen sker efter lagerprincippet. Det
indebærer, at såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab
løbende skal medregnes. Afkastet beskattes med 15% i
pensionsafkastskat. Garantiobligationen er ikke underlagt 20procentgrænsen for en enkelt udsteder.

Udvikling
Indfrielseskursen på Alternativ Energi-obligationen er opgjort til 100, hvilket resulterer i et negativt afkast i forhold til udstedelseskursen på
104. Dette skyldes i høj grad, at udviklingen på aktiemarkedet siden obligationens udstedelse har været særdeles turbulent.
Indfrielseskursen modsvarer et årligt afkast (IRR) på -0,98%, hvilket skal ses i forhold til et årligt afkast (IRR) på den underliggende aktiekurv
på -28,61%
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