AKTIEBEVIS TERRASS EUROPA
"Aktiebevis Terrass Europa" är en icke kapitalskyddad placering kopplad till kursutvecklingen för S&P Europe Low
Volatility Index. Det viktigaste kriteriet för att en aktie ska ingå i aktieindex är låg kursrörlighet. Utvecklingen mäts i
procent och motsvaras av aktieindex utveckling. Aktieindex utveckling motsvaras av den procentuella förändringen
mellan start- och slutkurs, där avläsning för aktieindex slutkurs sker på slutdagen. Återbetalningsbeloppets storlek
beror dels på aktieindex utveckling under löptiden, dels på deltagandegraden, som uttrycker hur stor del av
kursuppgången du har rätt till. Skulle index på slutdagen fallit mer än 48 procent från startdagen kommer avkastningen
att följa aktieindex procentuella kursutveckling. Således kan slutlikvid understiga bevisets nominella värde

Emittent:
Börskod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Dag för fastställande av startvärde:
Dag för fastställande av slutvärde:
Fastställd emissionsvolym:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Deltagandegrad1:
Barriär:
52%
Courtage
Marknad:
Övrigt:

Swedbank AB (publ.)
ABTEUV18C SWE
SE0005676707
1 000
2014-03-05
2018-03-06
7 700 000
2018-03-19
100%
100%
102,463
1,50%
Europa
-

Värdering per 2014-03-31

Aktieindex

S&P Europe
Low Volatility

Börskod

SPEULVE Index

Startkurs
Vikt

197,0446
100,0%

Mättidpunkt 1)
2018-03-06

Aktieindex slutkurs
Indexkurs per
2014-03-05
Aktieindex utveckling
Barriärträff:

197,0446
0,00%
Nej

Teoretisk återbetalningskurs 2)
Marknadsvärde
1)

Mättidpunkt anger de datum då avläsning sker för fastställande av slutkurs

2)

”Teoretisk återbetalningskurs” anger vilken återbetalningskurs aktieindexobligationen 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/spax.

