Swedbank ABs SPAX aktieindexobligation

Lån 473 (”SPAX Win Win”)
Serie A - SPAX
Avkastningen i "SPAX Win Win" är beroende på utvecklingen av ett brett aktieindex omfattande de cirka 30
mest omsatta aktierna och depåbevisen noterade på Stockholmsbörsen.
Löptiden är cirka ett år och avkastningens storlek är knuten till den absoluta förändringen av index och
huruvida index någon gång under löptiden nått ett övre eller nedre brytpunktsindex. Om index utveckling
under löptiden är positiv och inte har nått det övre brytpunktsindex får du en avkastning motsvarande 100
procent av index absoluta utveckling. Om index utveckling under löptiden är negativ och inte har nått det
nedre brytpunktsindex får du en avkastning motsvarande 100 procent av index absoluta utveckling. Även om
nedre brytpunktsindex nåtts finns möjlighet till avkastning om index utveckling vid löptidens slut är högre än
startvärdet men lägre än övre brytpunktsindex. På motsvarande sätt har du möjlighet till avkastning om det
övre brytpunktsindex nåtts men index utveckling vid löptidens slut är lägre än startvärdet men högre än nedre
brytpunktsindex. Skulle båda brytpunktsindex nås utbetalas ingen avkastning. Du får dock alltid tillbaka som
lägst det nominella beloppet på återbetalningsdagen

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

1206.02
Startvärde:
Nedre Brytpunktsindex Övre Brytpunktsindex:
82%
118%
988.94
1423.10

Swedbank AB
SWEOWW15
AIO 473 A
SE0001919507
1 000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
2007-02-07
Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och
med 2007-02-06, klockan 07.00
2008-02-06
47 500 000 kronor
2008-02-20
100 %
Lägst 100 %
Sverige
Nej
Nedre Brytpunktsindex (988,94) tangerades den 10
januari 2008. Slutkursen fastställdes till 100% den 7
februari 2008.
Slutvärde:

951.84

Lägsta notering:
2008-02-06
874.79

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.

