Aktiebevis WinWin Sverige Etik
ABWWSVE5E SWE
"Aktiebevis WinWin Sverige Etik" Avkastningen är kopplad till utvecklingen för ett svenskt etiskt aktieindex, OMX Ges OMXS30
Ethical Index. Du tar del av index absoluta utveckling mellan - 18.25 till +15 procent. Placeringen stiger alltså procentuellt lika
mycket som börsen stiger upp till taket på +15 procent eller sjunker ner till barriären på -18.25 procent. Risken i placeringen
aktiveras först om stängningskursen för underliggande index någon gång under löptiden fastställs under Barriär2. Det innebär
således att underliggande marknad kan falla med 18.25 procent under det kommande året utan att avkastningen påverkas
negativt.

Emittent:
Börskod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Dag för fastställande av startvärde:
Dag för fastställande av slutvärde:
Fastställd emissionsvolym:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Maximal avkastning vid positiv utveckling:
Maximal avkastning vid negativ utveckling:
Courtage
Marknad:
Övrigt:
Värdering per 2015-05-20

Swedbank AB (publ.)
ABWWSVE5E SWE
SE0005796547
10 000
2014-04-04
2015-05-19
67 300 000
2015-05-29
100%
15,0%
18,25%
1,00%
Sverige
-

Aktieindex

OMX GES
OMXS30
Ethical Index

Börskod

OMXETHPI Index

Startkurs

166,80

Vikt

100,0%

Barriär1

191,820

115,00%

Barriär2

136,359

81,75%

Deltagandegrad1, 2, 3

100%

Mättidpunkt 1)
2015-05-19

199,69

Indexkurs per
2015-05-20

199,85

Aktieindex utveckling

19,72%

Absolut indexutveckling mht struktur

15,00%

Träff Barriär2
Teoretisk återbetalningskurs 2)

115,00%

Slutkurs

115,00%

1)

15,00% 0,197182254

Nej

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.

