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Sabadell Garantía Extra 25, FI
Fons d’inversió amb el qual obtindrà:

1. No s’aplicarà comissió de reemborsament els dies 15 de cada mes o el dia hàbil següent en cas que algun d’aquests dies sigui 
inhàbil, des del dia 17/04/2017 fins al dia 15/05/2024.
2. Entitat garant: Banco de Sabadell, S.A.
3. TAE garantida al venciment: mínima de +0,25 % i màxima de +2 %.
4. Els 8 reemborsaments, que es generen a través de la venda automàtica de participacions, es faran anualment en el compte corrent. 
La tributació dels rendiments obtinguts dependrà de la legislació fiscal aplicable a la situació personal del partícip.
5. En cas que l’índex EURIBOR a tres mesos, Ticker Bloomberg: “EUR003M Index”, no sigui publicat, cal atenir-se al que es disposa en 
les definicions corresponents de la convenció 2006 ISDA Definitions.
6. Anualment es fixen 4 dates d’observació. Per a cada data d’observació es prendrà l’índex EURIBOR 3M. Les dates d’observació de 
l’EURIBOR 3M són dos dies hàbils previs al dia 25 d’octubre de l’any anterior al pagament i dels dies 25 de gener, 25 d’abril i 25 de 
juliol de l’any del pagament. En cas que l’índex sigui inferior a +0,25 %, es prendrà un +0,25 %, i en cas que sigui superior o igual a +2 
%, es prendrà un +2 %. En la resta de casos, es prendrà el seu valor. Cada 31 d’octubre, es calcularà la mitjana simple dels 4 valors 
observats en cada data, que equivaldrà al percentatge de reemborsament obligatori.
7. Per a persones físiques residents a Espanya, segons la legislació fiscal vigent.

Revaloració variable:
8 reemborsaments anuals, un cada any,  
que es calcularan en funció de l’índex 
EURIBOR a 3 mesos:

TAE minima: +0,25 % 
TAE maxima: +2 %

100 %
del capital invertit

Al venciment de la garantia: +

Amb Sabadell Garantía Extra 25, FI vostè obtindrà:
•Al venciment de la garantia, el 31 d’octubre de 2024: el 100 % de la inversió inicial.2

•Anualment: una rendibilitat variable,3 corresponent a 8 reemborsaments obligatoris, un cada any, de 
diferent import, que s’abonaran en compte corrent els dies 31 d’octubre des de 2017 fins a 2024,4 
o el dia següent en cas que no sigui hàbil, sobre la inversió el 7 de novembre de 2016. L’import dels 
reemborsaments es calcularà en funció de l’evolució de l’índex EURIBOR a tres mesos5 en les dates 
d’observació.6

Amb avantatges fiscals:
En invertir en Sabadell Garantía Extra 25, FI es beneficiarà dels avantatges fiscals7 dels fons d’inversió: 

•Si, al venciment de la garantia, vostè traspassa el capital a un altre fons d’inversió, no pagarà impostos, ja 
que no es tributa fins que es desinverteix.

Tranquil·litat i rendibilitat per a la seva inversió
Sabadell Garantía Extra 25, FI és un fons d’inversió que garanteix , al venciment de la garantia, que 
mantindrà el 100 % de la inversió inicial més una rendibilitat variable, corresponent a 8 reemborsaments 
obligatoris, un cada any, que es calcularà en funció de l’evolució de l’índex EURIBOR a 3 mesos.

Contracti Sabadell Garantía Extra 25, FI fins al 7 de novembre o 
fins que s’exhaureixi l’oferta (500 milions d’euros).

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 2024 suposarà que el valor de la inversió 
inicial no quedarà garantit per la part reemborsada o traspassada i que s’aplicarà el valor liquidatiu de la data de 
sol·licitud i, si s’escau, la comissió de reemborsament.1 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 i a bsinversio.
com i al registre de la CNMV. Els fons garantits són productes MiFID NO COMPLEXOS.

1 2 3 4 6 75Nivell de risc CNMV



Exemple de càlcul de la revaloració variable

Els escenaris presentats a continuació suposen un valor de la inversió de 1.000 euros a l’inici de la 
garantia i consideren diferents escenaris a partir dels 8 reemborsaments obligatoris d’un import variable 
des del 31/10/2017 fins al 31/10/2024. L’import dels reemborsaments està calculat en funció de 
l’evolució de l’EURIBOR a 3 mesos, amb un mínim de +0,25 % i un màxim de +2 %:

El contingut dels exemples és merament il·lustratiu i no representa una previsió del comportament futur. Els escenaris inclosos no han 
de tenir necessàriament la mateixa probabilitat d’ocurrència.

Característiques de Sabadell Garantía Extra 25, FI

Inversió mínima inicial 600 euros.

Període de comercialització Fins al 7 de novembre de 2016, inclòs.

Valor inicial garantit Valor liquidatiu el 7 de novembre de 2016.

Data de venciment de la garantia 31 d’octubre de 2024.

Comissió de gestió 0,29 % anual sobre el patrimoni, a partir del 8 de novembre de 2016, inclòs.

Comissió de dipositaria 0,05 % anual sobre el patrimoni, a partir del 8 de novembre de 2016, inclòs.

Comissió de subscripció 5 % sobre l’import subscrit des del 8 de novembre de 2016, inclòs.

Comissió de reemborsament

5 % sobre l’import reemborsat a partir del 2 de novembre de 2016, inclòs. 
Es pot procedir al reemborsament o al traspàs de participacions sense 
comissió de reemborsament, sempre que es doni una ordre amb una 
antelació mínima de 5 dies hàbils, el dia 15 de cada mes o el dia hàbil 
següent, des del dia 17 d’abril de 2017 fins al dia 15 de maig de 2024.

Sabadell Garantía Extra 25, FI està registrat en la CNMV amb el número 5.060.

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

ESCENARI DESFAVORABLE ESCENARI MODERAT ESCENARI FAVORABLE

Data  
reemborsa-

ment

Evolució  
Euribor  

3M
Import

Data  
reemborsa-

ment

Evolució  
Euribor  

3M
Import

Data  
reemborsa-

ment

Evolució  
Euribor  

3M
Import

31/10/2017 0,25 % 2,50 EUR 31/10/2017 0,25 % 2,50 EUR 31/10/2017 0,31 % 3,10 EUR

31/10/2018 0,25 % 2,50 EUR 31/10/2018 0,25 % 2,50 EUR 31/10/2018 0,35 % 3,50 EUR

31/10/2019 0,25 % 2,50 EUR 31/10/2019 0,25 % 2,50 EUR 31/10/2019 0,75 % 7,50 EUR

31/10/2020 0,25 % 2,50 EUR 31/10/2020 0,27 % 2,70 EUR 31/10/2020 1,08 % 10,80 EUR

31/10/2021 0,25 % 2,50 EUR 31/10/2021 0,38 % 3,80 EUR 31/10/2021 1,25 % 12,50 EUR

31/10/2022 0,25 % 2,50 EUR 31/10/2022 0,42 % 4,20 EUR 31/10/2022 1,56 % 15,60 EUR

31/10/2023 0,25 % 2,50 EUR 31/10/2023 0,58 % 5,80 EUR 31/10/2023 1,78 % 17,80 EUR

31/10/2024 0,25 % 2,50 EUR 31/10/2024 0,70 % 7,00 EUR 31/10/2024 2,00 % 20,00 EUR

TAE final partícip = +0,25 % TAE final partícip = +0,39 % TAE final partícip = +1,12 %

Valor final garantit el 31/10/2024 = 1.000 euros

La probabilitat d’obtenir un rendiment 
igual a la rendibilitat mínima garantida 
del +0,25 % és d’un 34 %.

S’estima en un 50 % la probabilitat 
d’obtenir una rendibilitat inferior al 
+0,39 % (amb un límit inferior del
+0,25 %).

S’estima en un 90 % la probabilitat 
d’obtenir una rendibilitat inferior al 
+1,12 % (amb un límit inferior del 
+0,25 %).


