FöreningsSparbanken ABs aktieindexlån

Lån 258 (”SPAX Indextoppen”)
Serie B - SPAX
Avkastningen i "SPAX Indextoppen" är beroende av den månadsvisa utvecklingen för tre aktieindex som
speglar aktiemarknaderna i USA, Euroland och Japan. Det aktieindex som redovisar högst summerad månadsutveckling ligger till grund för avkastningsberäkningen.
Under löptiden mäts respektive aktieindex värdeutveckling för varje månad (43 mätperioder). En enskild
månadsutveckling kan dock inte överstiga 3,30 procent. Denna procentsats fastställdes den 12 maj 2004 och
gäller under hela löptiden. Den 12 december 2007 adderas samtliga månadsvärden för respektive index och det
aktieindex som redovisar högst summa utgör den procentuella avkastningen. Om summan blir negativ
utbetalas ingen avkastning utan endast nominellt belopp återbetalas på återbetalningsdagen.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startvärde:
Likviddag start:
Dag för fastställande av slutvärde:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Återbetalningskurs:
Deltagandegrad:
Marknad:
Snittperiod för fastställande av slutvärde:
Mättidpunkter under Snittperiod:
Valutakursrisk:
Övrigt:

FöreningsSparbanken AB
FSPOTOP4
AIO 258 B
SE 0001176025
1000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5000 kronor
2004-05-12
2004-05-19
2007-12-12
2007-12-21
100%
Lägst 100%
100%
USA, Euroland och Japan
2004-05-12– 2007-12-12
Den 12:e i varje månad fr o m den 12:e maj 2004
t o m den 12:e december 2007.
Nej
Den månatliga värdeutvecklingen kan ej överstiga
3,3 procent. Slutkursen fastställdes den 12 december
2007 till 134,582%.

Index:
Marknad:
Vikt1):
Startkurs:
S&P 500
USA
100% eller 0%
1 097,28
Dow Jones EURO STOXX 50
Euroland
100% eller 0%
2 680,10
Nikkei 225
Japan
100% eller 0%
11 153,58
1)
Endast det index med höst summerad månadsvis utveckling ingår med 100 procent

Slutkurs:
1 477,85
4 469,47
15 932,26

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, en aktiekorg eller motsvarande 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.

