FöreningsSparbanken ABs SPAX Råvaruobligation

Lån 458 (”SPAX Gold Marlin”)
Serie I - SPAX
Avkastningen i "SPAX Gold Marlin" är knuten till avistapriset för guld. Avkastningens storlek avgörs dels av
guldprisets procentuella utveckling, dels huruvida priset någon gång under löptiden tangerat eller överskridit
ett eller flera av fyra olika brytpunktspriser.
Givet att placeringen behålls under hela löptiden och att guldpriset utvecklats positivt utan att något
brytpunktspris har tangerats eller överskridits, utbetalas en avkastning som motsvarar 150 procent av
guldprisets procentuella uppgång. Om det första brytpunktspriset tangerats eller överskridits reduceras
deltagandegraden till 100 procent av guldprisets procentuella uppgång. Om även det andra respektive tredje
brytpunktspriset tangerats eller överskridits reduceras deltagandegraden till 50 respektive 25 procent av en
prisuppgång för guld. Skulle samtliga fyra brytpunktspriser tangeras eller överskridas någon gång under
löptiden erhålls ingen avkastning. Oavsett guldprisets utveckling under löptiden får placeraren som alltid
nominellt tillbaka belopp på återbetalningsdagen.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startvärde:
Likvid:
Fastställd emissionsvolym Serie I:
Dag för fastställande av slutvärde:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Marknad:
Övrigt:

FöreningsSparbanken AB
FSPOAU03
RB 458 I
SE 0001744251
10 000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 50 000 kronor
2006-07-12
Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och
med 2006-07-11, klockan 07.00
6 000 000 kronor
2008-07-16
2008-07-30
100 %
Råvaror
Återbetalningskurs fastställd till 100,000%
Samtliga brytpunktspriser har överskridits vilket
innebär att endast nominellt belopp utbetalas på
slutdagen.

Startvärde: 650,00

Datum för tangering av brytpunktspris
Fastställt guldpris

Brytpunktspris 1
119,00%
773,50
2007-10-26
779,15

Brytpunktspris 2
129,00%
838,50
2007-11-08
841,10

Brytpunktspris 3
139,00%
903,50
2008-01-15
913,00

Brytpunktspris 4
149,00%
968,50
2008-02-29
971,50

En råvaruobligation kombinerar råvarans möjligheter med obligationens trygghet. Obligationens avkastning är knuten till kursutvecklingen på en eller flera råvarumarknader. Varje råvarumarknad representeras av ett råvaruindex eller en råvarukorg 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 råvarumarknad 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.

