FöreningsSparbanken ABs aktieindexlån

Lån 227 (”SPAX Världen”)
Serie C - MAX
Avkastningen i "SPAX Världen" är kopplad till utvecklingen av en aktieindexkorg med fyra officiella
aktieindex representerande aktiemarknaderna i USA, Europa (Euroland och Storbritannien) och Japan. Varje
aktieindex påverkar korgens utveckling med sin respektive vikt.
Deltagandegraden uttrycker hur stor del av kursuppgången placeraren har rätt till och är för SPAX Världen
Serie C 165 procent. Aktieindexkorgens startvärde är 100,00 och baseras på aktieindex stängningsvärde den 10
september 2003 avseende USA och Europa och den 11 september 2003 avseende Japan. Slutvärdet beräknas
som ett genomsnitt av aktieindexkorgens värde varannan onsdag under lånets 6 sista månader, men slutvärdet
kan inte bli högre än 160 procent (s k tak).

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

Index:
S&P500
EuroSTOXX50
TOPIX
FTSE100

FöreningsSparbanken AB
FSPOVD27
AIO 227 C
SE 0001082041
1000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5000 kronor
2003-09-10/11
2003-09-17
2008-09-03
2008-09-17
110%
Lägst 100%
165%
40% USA, 40% Europa (2 index), 20% Japan
2008-03-05– 2008-09-03
Varannan onsdag
Nej
Aktiekorgens startvärde är 100,00 och dess utveckling
baseras på respektive startindex enligt nedan.
Slutkursen fastställdes den 3 september 2008 till
154,547%

Marknad:
USA
Europa, Euroland
Japan
Europa, Storbritannien

Vikt:
40%
30%
20%
10%

Startindex:
1010,92
2565,52
1023,93
4252,10

Slutindex:
1326,61
3568,52
1296,48
5747,19

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.

