FöreningsSparbanken ABs obligationslån 2005/2007

Lån 418 (”SPAX Valuta EUR/Tillväxtländer”)
FöreningsSparbankens ”SPAX Valuta EUR/Tillväxtländer” är en placering med en löptid på cirka två år.
Avkastningen är knuten till sammanlagda utvecklingen av en korg bestående av 1/3 vardera av valutorna
brasilianska real (BRL), ungerska forinter (HUF) och mexikanska peso (MXN) mot euro (EUR). Om de i
valutakorgen ingående valutorna har stärkts mot EUR erhålls avkastning. Om förstärkningen ligger inom
Kupongintervall (se nedan) utbetalas 14 procent (”Kupong”) i avkastning. Är förstärkningen mer än
Kupongintervallets övre gräns, utbetalas avkastning motsvarande verklig procentuell förstärkning. Om
valutakorgen är oförändrad eller har försvagats mot EUR utbetalas ingen avkastning och endast nominellt
belopp utbetalas på återbetalningsdagen.
Valutakorgens slutvärde utgörs av det aritmetiska medelvärdet av korgens värde baserat på respektive
valutas värde mot en EUR mätt en gång per månad fr o m den 21 augusti 2007 t o m den 21 november
2007. Eftersom valutakursen för respektive valuta anger värdet mot en EUR, innebär en lägre valutakurs
att valutan stärkts mot EUR och att en EUR därmed kan köpas till ett lägre pris uttryckt i respektive
valuta.
Valutakursen EUR/BRL fastställs genom formeln USD/BRL x EUR/USD och EUR/MXN beräknas på
motsvarande sätt som EUR/MXN x EUR/USD.

Emittent:
Värdepapperskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Likviddag start:
Dagar för fastställande slutvärde:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Kupongintervall:
Kupong:
Valutakorg:
Övrigt:

Valuta
BRL, brasilianska real
HUF, ungerska forinter
MXN, mexikanska pesos

Korgvikt
1/3
1/3
1/3

FöreningsSparbanken AB
FSPOVA15
RB418
SE0001558230
100 000 kronor
2005-12-09
2007-08-21, 2007-09-21, 2007-10-22 och 2007-11-21
2007-12-05
100%
1,00 < Slutvärde ≤ 1,14
14,00 procent
1/3 EUR/BRL, 1/3 EUR/HUF och 1/3 EUR/MXN
Slutkursen fastställdes till 100%

Startkurs (antal valutaenheter per 1 EUR)
2,5636
253,45
12,2571

Slutkurs
2,6445
255,0325
15,5114

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.

