Aktiebevis Terrass Europa
Aktiebevis Terrass Europa är en icke kapitalskyddad placering med en löptid på ca 21 månader. Avkastningen är kopplad till det
breda europeiska indexet EURO STOXX 50®. Emissionskursen för placeringen är 100 procent av bevisets nominella belopp.
Återbetalningsbeloppet består av nominellt belopp + tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet är beroende av indexutvecklingen från
startdagen till och med slutdagen och beräknas enligt föjande.
a) Om slutkursen är mellan 75% och 109% av startkursen (indexutveckling mellan -25% till +9%) fastställs tilläggsbeloppet till
9% av nominellt belopp och återbetalningskursen blir således 109%.
b) Om slutkursen är mellan 109% och 115% av startkursen (indexutveckling mellan +9 och +15 procent) avgör faktisk
indexutveckling tilläggsbeloppets storlek.
c) Om slutkursen är högre än 115% av startkursen (indexutveckling överstiger 15%) fastställs tilläggsbeloppet till 15% av
nominellt belopp och återbetalningskursen blir således 115%.
d) Om slutkursen är lägre än 75% av startkursen (index har fallit med mer än 25%) avgör faktisk indexutveckling
tilläggsbeloppets storlek. Eftersom indexutvecklingen är negativ kommer tilläggsbeloppet att bli negativt och minska
återbetalningsbeloppet som därmed kommer att understiga nominellt belopp. Återbetalningsbeloppet understiger i detta fall det
belopp som erlades i samband med teckning.
Placeringen ger således möjlighet till avkastning även vid en vikande aktiemarknad i utbyte mot risken att index faller med mer
än 25 procent samt att indexuppgång överstigande 15% ej påverkar avkastningen.
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Värdering per 2015-08-18
Aktieindex

Euro stoxx 50
Index

Börskod

SX5E Index

Startkurs
Vikt

3 047,32
100,0%

Avläsningdag Slutkurs
2015-08-19

3429,84

Teoretisk återbetalningskurs 1)

112,55%

Slutkurs

112,55%

1)

”Teoretisk återbetalningskurs” anger vilken återbetalningskurs beviset skulle ha på förfallodagen baserat på indexutvecklingen hittills och
förutsatt att inga ytterligare förändringar sker fram till förfallodagen.
Materialet i detta faktablad är inte avsett att vara rådgivande utan presenteras enbart i informationssyfte. Banken tar heller inget ansvar för
eventuella skrivfel i detta faktablad eller ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må baserat på användandet av
dokumentet då det inte ingår som en del av Prospektet. Prospektet tillsammans med Slutliga villkor, som anger hur produktens slutliga utfall
beräknas, har offentliggjorts och återfinns på bankens hemsida: www.swedbank.se/bevis.

