Aktiebevis Kupong Tillväxtmarknader
Aktiebevis Kupong Tillväxtmarknader är en placering utan kapitalskydd med ett års löptid. Emissionskursen är 100 procent av
bevisets nominella värde. Avkastningen är kopplad till utvecklingen för fyra underliggande ETF:er i Brasilien, Ryssland, Indien
och Sydafrika. Oavsett utvecklingen för nämnda marknader utbetalas en kupong på 10.10 procent på återbetalningsdagen.
Risken i placeringen aktiveras först om någon av underliggande ETF någon gång under löptiden faller under en barriär på 60
procent av respektive startkurs. Om en eller flera av underliggande ETF:er någon gång under löptiden fallit mer än barriären,
och om slutkursen för den ETF med sämst utveckling på slutdagen är lägre än startkursen, kommer återbetalningsbeloppet
att reduceras med den procentuella utvecklingen för den ETF med sämst utveckling. Således kan slutlikvid understiga
bevisets nominella värde. Kupongen utbetalas oavsett utveckling för underliggande ETF.

Emittent:

Swedbank AB

Börskod:
ISIN-nummer:
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Dag för fastställande av slutvärde:
Fastställd emissionsvolym:
Återbetalningsdag:

Index
Kod

Emissionskurs:
Deltagandegrad:

ABBRIS5C SWE
SE0005731155
2014-02-27
2015-03-04
11 300 000
2015-03-17

iShares MSCI
Market Vectors
Brazil Index Fund Russia ETF Fund

Barriär

Kupong
Courtage:
Marknad:

Wisdom Tree India
Earnings Fund

iShares MSCI
South Africa
Index Fund

EWZ UP Equity

RSX UP Equity

EPI UP Equity

EZA UP Equity
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Respektive index
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34,92

17,43
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-16,12%

-30,34%
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Teoretiskt återbetalningskurs 1)

69,66%

Plus Kupong
10,10%

Summa
79,76%

Slutkurs

79,76%

13,93

1)

”Teoretiskt framtida återbetalningskurs” anger vilket återbetalningsbelopp beviset skulle ge på förfallodagen baserat på kursutvecklingen
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/spax.
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