FöreningsSparbanken ABs aktieindexlån

Lån 234 (”SPAX Peking”)
Serie B - SPAX
Avkastningen i "SPAX Peking" är kopplad till utvecklingen av en börsnoterad indexfond som har som mål att
följa värdeutvecklingen för ett aktieindex med cirka 40 kinesiska bolag. Fondens marknadsvärde och
indexvärde kan avvika på grund av exempelvis köp- och säljspread och skillnader i indexfondens och aktieindex vikt i olika enskilda aktier.
Under löptiden mäts indexfondens värdeutveckling för varje kvartal (20 kvartal, varav första mätperioden något
kortare). De tre bästa kvartalsvärdena ersätts med 9,10 procent. Denna procentsats fastställdes den 17
december 2003 och gäller under hela löptiden. Den 26 november 2008 adderas samtliga kvartalsvärden och
summan utgör den procentuella avkastningen. Om summan blir negativ utbetalas ingen avkastning utan endast
nominellt belopp återbetalas på återbetalningsdagen.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startvärde:
Likviddag start:
Dag för fastställande av slutvärde:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Återbetalningskurs:
Deltagandegrad:
Marknad:
Snittperiod för fastställande av slutvärde:
Mättidpunkter under Snittperiod:
Valutakursrisk:
Övrigt:

FöreningsSparbanken AB
FSPOKIN5
AIO 234 B
SE 0001123647
1000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5000 kronor
2003-12-17
2003-12-23
2008-11-26
2008-12-10
100%
Lägst 100%
100%
Kina
2003-12-17– 2008-11-26
Startdag är den 17 december 2003, därefter den 26:e i
månaderna februari, maj, augusti och november.
Nej
Underliggande indexfond är noterad på börsen i Hong
Kong (börskod 2801).
Slutkursen fastställdes den 26 november till 120,27%

Indexfond:

Marknad:

Vikt:

Startkurs:1)

iShares MSCI China Tracker

Kina

100%

8,02

Summa
kvartalsvärden:
20,27%

1)

Justerad för split den 31 oktober 2007. Tidigare startkurs var 24,05.

En aktieindexobligation kombinerar aktiens möjligheter med obligationens trygghet. Obligationens avkastning är knuten till kursutvecklingen på en eller flera aktiemarknader. Varje aktiemarknad representeras av ett aktieindex, en aktiekorg eller motsvarande som visar hur
kurserna på den speciella marknaden utvecklas. Den avkastning du får är, på olika sätt, beroende av denna utveckling. Oavsett
utvecklingen på just den aktiemarknad som din SPAX är knuten till, får du tillbaka minst nominellt belopp vid förfall. För en fullständig
beskrivning av denna SPAX hänvisas till emissionsbilaga och däri ingående Kompletterande lånevillkor.

