FöreningsSparbanken ABs valutaobligationslån 2005/2008

Lån 365 (”SPAX Valuta USD/Asien”)
Serie I - SPAX
FöreningsSparbankens ”SPAX Valuta USD/Asien” är en placering med en löptid på cirka tre år.
Avkastningen är knuten till sammanlagda utvecklingen av en korg bestående av 1/5 vardera av valutorna
Hong Kong dollar (HKD), sydkoreanska won (KRW), indiska rupie (INR), indonesiska rupiah (IDR) och
thailändska bath (THB) mot amerikanska dollar (USD). Om de i valutakorgen ingående valutorna har
stärkts mot USD erhålls avkastning
Slutkurs för respektive valuta kommer att utgöras av det aritmetiska medelvärdet av ifrågavarande
valutas värde mot en USD mätt en gång per månad fr o m den 26 mars 2008 t o m den 26 juni 2008.
Eftersom valutakursen för respektive valuta anger värdet mot en USD, innebär en lägre valutakurs att
valutan stärkts mot USD och att en USD därmed kan köpas till ett lägre pris uttryckt i respektive valuta.
Vid beräkning av valutakorgens utveckling sätts skillnaden mellan start- och slutkurs i relation till
startkursen.
Den avkastning placeraren erhåller motsvaras av den sammanlagda positiva procentuella förändringen
multiplicerad med nominellt belopp och deltagandegrad. Om korgförändringen är negativ erhålls ingen
avkastning. FöreningsSparbanken återbetalar minst nominellt belopp på återbetalningsdagen.

Emittent:
Värdepapperskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Likviddag start:
Dagar för fastställande av slutkurs:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Avkastningskoefficient:
Valutakorg:
Övrigt:

Valuta
HKD Hong Kong dollar
KRW sydkoreanska won
INR indiska rupie
IDR indonesiska rupiah
THB Thailändska bath

Korgvikt
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5

FöreningsSparbanken AB
FSPOVA12
RB 365 I
SE 0001448598
50 000 kronor
2005-07-06
2008-03-26, 2008-04-28, 2008-05-26 och 2008-06-26
2008-07-09
100%
155%
1/5 USD/HKD, 1/5 USD/KRW, 1/5 USD/INR,
1/5 USD/IDR och 1/5 USD/THB
Slutkursen fastställdes den 26 juni 2008 till 110,016%

Startkurs (antal valutaenheter per 1 USD)
7,77
1026,20
43,55
9707,00
41,33

En valutaobligation kombinerar valutamarknadens möjligheter med obligationens trygghet. Obligationens avkastning är knuten till
valutakursutvecklingen för en eller flera valutor. Den avkastning du får är, på olika sätt, beroende av denna utveckling. Oavsett
utvecklingen för just den valuta som din valutaobligation knuten till, får du tillbaka minst nominellt belopp vid förfall. För en
fullständig beskrivning av denna valutaobligation hänvisas till emissionsbilaga och däri ingående Kompletterande lånevillkor.

