FöreningsSparbanken ABs obligationslån

Lån 268 (”SPAX El”)
Avkastningen i "SPAX El" är kopplad till utvecklingen av elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. Nord
Pool innefattar bl a en fysisk spotmarknad (systempris) för handel på timbasis och en finansiell terminsmarknad
för handel med terminskontrakt, d v s framtida systempris.
Vid beräkning av avkastning uppdelas löptiden i fyra perioder av olika längd. För respektive period har
avkastningen kopplats till prisutvecklingen (med undantag för eventuellt skatterelaterade prisförändringar) för
ett visst årskontrakt. Prisutvecklingen för varje period beräknas separat och påverkar avkastningen med ¼
vardera. Om värdeförändringen för en period är negativ åsätts denna period värde noll vid avkastningsberäkningen. Om samtliga fyra perioder har en negativ värdeutveckling utbetalas ingen avkastning utan endast
nominellt belopp återbetalas på återbetalningsdagen.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av starkurs:
Likviddag start:
Dag för fastställande av slutkurs:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Återbetalningskurs:
Deltagandegrad:
Marknad:
Snittperiod för fastställande av slutkurs:
Valutakursrisk:
Övrigt:
Terminskontrakt
TK1: FWYR05
TK2: ENOYR06
TK3: ENOYR07
TK4: ENOYR08

FöreningsSparbanken AB
FSPOEL01
AIO 268
SE 0001197575
1000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5000 kronor
2004-06-09
2004-06-16
se nedan
2008-01-09
100%
Lägst 100%
80,0%
Nordisk elmarknad
se nedan
Nej
Slutkursen fastställdes till 126,136% den 17 december
2007.

Startkurs

Slutkurs

Vikt

Snittdagar för beräkning av slutkurs

NOK 257,00
EUR 29,31
EUR 29,35
EUR 29,60

Fastställs 2004-12-15
Fastställs 2005-12-15
Fastställs 2006-12-15
Fastställs 2007-12-14

25%
25%
25%
25%

2004-12-09 - 2004-12-15 (5 noteringsdagar)
2005-12-09 - 2005-12-15 (5 noteringsdagar)
2006-12-11 - 2006-12-15 (5 noteringsdagar)
2007-12-10 - 2007-12-14 (5 noteringsdagar)

SPAX El är en indexobligation som kombinerar möjligheterna med handel i årsterminskontrakt i el med obligationens trygghet.
Obligationens avkastning är knuten till prisutvecklingen för fyra olika perioder och årsterminskontrakt där varje periods värdeförändring
ingår med ¼. Den avkastning du får är beroende av prisutvecklingen för el såsom denna återspeglas i priset för respektive
årsterminskontrakt. Oavsett utvecklingen på den nordiska elmarknaden, får du tillbaka minst nominellt belopp vid förfall. För en
fullständig beskrivning av denna SPAX hänvisas till emissionsbilaga och däri ingående Kompletterande lånevillkor.

