SPAX Asiatisk Tillväxt
AIO684A
"SPAX Asiatisk Tillväxt" är kopplad till kursutvecklingen för en likaviktad korg bestående av två aktieindex kopplade till
marknaden i Taiwan, marknaden i Singapore samt utvecklingen för den amerikanska dollar mot svenska kronan (USD/SEK).
Utvecklingen mäts i procent och motsvaras av korgens utveckling multiplicerat med valutakursfaktorn. Korgens utveckling
motsvaras av den procentuella rändringen mellan start- och slutvärde, där avläsning för korgens slutvärde sker en gång i
månaden under löptidens sista år. Avkastningen beror dels på hur mycketkorgen går upp under löptiden, dels på
deltagandegraden, som uttrycker hur stor del av kursuppgången du har rätt till samt hur utvecklingen för USD/SEK varit. Om
dollarn stärks mot kronan blir valutafaktorn högre än 1 vilket förstärker korgens utveckling. Oavsett korgens och valutakursens
utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt belopp på återbetalningsdagen.
Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startvärde:
Dag för fastställande av slutvärde:
Fastställd emissionsvolym:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Deltagandegrad:
Courtage
Marknad:
Övrigt:

Swedbank AB (publ.)
SWEO684A
AIO684A
SE0007184320
1 000
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
2015-09-10
2018-09-11
14 400 000
2018-09-24
110%
100%
1,50%
Asien
-

MSCI
SINGAPORE
FREE

Aktieindex
Börskod

MSCI TAIWAN

USD/SEK

SIMSCI Index

TAMSCI Index

USDSEK

Startkurs

321,98

307,0700

8,4042

Vikt

50,0%

50,0%

Mättidpunkt 1)
2017-09-11
2017-10-11
2017-11-11
2017-12-11
2018-01-11
2018-02-11
2018-03-11
2018-04-11
2018-05-11
2018-06-11
2018-07-11
2018-08-11
2018-09-11
Aktieindex genomsnitgtliga slutkurs
Slutkurs USDSEK

2018-09-12

Indexkurs per

Respektive aktieindex utveckling
Korgens genomsnittliga utveckling
Valutakursfaktor
Teoretisk återbetalningskurs 2)

100,00%

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.

