FöreningsSparbanken ABs SPAX aktieindexlån

Lån 331 (”SPAX Europa”)
Serie E - Garanti
Avkastningen i "Europa Garanti" är dels garanterad, dels beroende av den månatliga utvecklingen av ett brett
aktieindex omfattande de cirka 50 värdemässigt största aktierna och depåbevisen noterade på aktiebörserna i
Euro-området.
Placeraren är garanterad en avkastning på lägst 5 procent givet att placeringen behålls hela löptiden, men har
möjlighet till högre avkastning om aktieindex månatliga utvecklingar under hela löptiden är gynnsam.
Löptiden delas upp i 36 månadsvisa mätperioder. Avkastningen beräknas genom att fastställd maximal
avkastning, 40 procent, reduceras med index eventuella månadsvisa negativa utvecklingar. Utvecklingen mäts i
procent och är skillnaden mellan start- och slutindex för respektive mätperiod. Det innebär att om slutindex är
oförändrat eller positivt vid varje mättillfälle, jämfört med föregående mättillfälle, erhålls maximal avkastning
på återbetalningsdagen. Skulle maximal avkastning reducerad med summan av index negativa månatlig
utvecklingar vara mindre än 5 procent erhålls den garanterade avkastningen. Som högst kan alltså avkastningen
bli 40 procent men detta förutsätter att aktieindex är oförändrat eller positivt vid varje mätperiod under hela
löptiden.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startindex:

FöreningsSparbanken AB
FSPOEU46
AIO 331 E
SE 0001355173
1000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5000 kronor
Den 16:e i varje månad fr o m den 16:e mars 2005
t o m den 16:e februari 2008.
Likviddag start:
2005-03-23
Dag för fastställande av slutindex:
Den 16:e varje månad fr o m den 16:e april 2005
t o m den 16:e februari 2008, samt därutöver den
19:e mars 2008.
Återbetalningsdag:
2008-04-02
Emissionskurs:
100 %
Återbetalningskurs:
Lägst 105 %, d v s 5 % garanterad avkastning.
Marknad:
Euroland
Period för fastställande av avkastning:
2005-03-16 t o m 2008-03-19
Mättidpunkter för fastställande av avkastning: Varje månad
Valutakursrisk:
Nej
Övrigt:
Slutkursen fastställdes den 19 mars 2008 till 105 %
Index:
Dow Jones EuroSTOXX 50

Marknad:
Euro- området

Vikt:
100%

Startindex:
3 032,13

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 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.

