FöreningsSparbanken ABs aktieindexlån

Lån 352 (”Aktieindexobligation Fästningen”)
Serie B - TILLVÄXT
Avkastningen i "Aktieindexobligation Fästningen – TILLVÄXT” är knuten till kursutvecklingen för ett brett
svenskt aktieindex omfattande de cirka 30 mest omsatta aktierna och depåbevisen noterade på
Stockholmsbörsen. Avkastningens storlek avgörs, tillsammans med deltagandegraden, av aktieindex
procentuella uppgång.
Aktieindex startvärde är fastställt till 783,17 och baseras på OMXS30 stängningsvärde den 25 maj 2005.
Slutindex beräknas som ett genomsnitt av aktieindex stängningsvärde en gång i månaden under perioden fr o
m 26 november 2007 t o m 26 november 2008. Deltagandegraden anger hur stor del av aktieindex utveckling
placeraren får ta del av och påverkar således storleken på avkastningen. Oberoende av aktieindex utveckling
återbetalar Banken obligationens nominella belopp 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:
Valutakursrisk:
Övrigt:

Index:
OMXS30

Startindex:
783,17

FöreningsSparbanken AB
FSPOVAR2
AIO 352 B
SE 0001393158
1000 kronor
5 obligationer, d v s nominellt 5000 kronor
2005-05-25
2005-06-01
2008-11-26
2008-12-10
105 %
Lägst 100 %
110 %
Sverige
En gång i månaden under perioden 26 november 2007
t o m 26 november 2008 (13 avläsningstillfällen)
Nej
Den genomsnittliga slutkursen (893.67) stängde lägre
än startvärdet (783.17). Med en deltagandegrad på
110% kan slutkursen fastställas till 115.521%

Genomsnittligt Slutindex:
893,67

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 eller en
aktiekorg som visar hur kurserna på den speciella marknaden utvecklas. Den avkastning du får motsvaras av uppgången
multiplicerad med en viss faktor, så kallad avkastningskoefficient. Beroende på avkastningskoefficientens storlek kan
avkastningen därigenom bli såväl högre som lägre än den procentuella indexuppgången. Oavsett utvecklingen på just den
aktiemarknad som din SPAX är knuten till, får du tillbaka minst nominellt belopp vid förfall.

