FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2004/2007

Lån 257 (”SPAX Valuta Östeuropa”)
Serie A - SPAX
FöreningsSparbankens ’SPAX Valuta Östeuropa’ är en kapitalgaranterad placering med en löptid på
cirka tre år. Avkastningen är knuten till relativa utvecklingen av en korg bestående av 1/3 vardera av
valutorna ungerska forinter, tjeckiska korunas och slovakiska korunas mot euron. Om de i valutakorgen
ingående valutorna har stärkts mot euro erhålls avkastning
Slutkurs för respektive valuta kommer att utgöras av det aritmetiska medelvärdet av ifrågavarande
valutas värde mot en euro mätt varje dag omkring kl 14.15 centraleuropeisk fr o m den 7 maj 2007 t o m
den 11 maj 2007. Eftersom valutakursen för respektive valuta anger värdet mot en euro, innebär en
lägre valutakurs att valutan stärkts mot euro och att en euro därmed kan köpas till ett lägre pris uttryckt
i respektive valuta. Vid beräkning av valutakorgens utveckling sätts skillnaden mellan start- och
slutkurs i relation till slutkursen.
Den avkastning placeraren erhåller motsvaras av den sammanlagda positiva procentuella förändringen
multiplicerad med nominellt belopp och deltagandegrad. Om korgförändringen är negativ erhålls ingen
avkastning. Nominellt belopp återbetalas dock alltid på återbetalningsdagen.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Dag för fastställande av startkurs:
Likviddag start:
Dag för fastställande av slutkurs:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Avkastningskoefficient:
Valutakorg:
Övrigt:

FöreningsSparbanken AB
FSPOVAL7
RB257A
SE 0001 176066
10 000 kronor
2004-05-12
2004-05-19
2007-05-11
2007-05-25
100%
285%
1/3 EUR/HUF, 1/3 EUR/CZK och 1/3 EUR/SKK
Slutkurs 134,590%

Valutakorgt

Startkurs

1/3 EUR/HUF
1/3 EUR/CZK
1/3 EUR/SKK

254,55
32,098
40,242

I SPAX Valuta kombineras en eller flera valutors möjligheter med obligationens trygghet. Obligationens avkastning
är knuten till en viss eller flera utvalda valutors kursutveckling gentemot en viss annan eller flera andra jämförelsevalutor. Den avkastning du får motsvaras av utvalda valutors relativa förstärkning∗ i förhållande till jämförelsevalutorna multiplicerad med en viss faktor, den s k deltagandegraden. Beroende på deltagandegradens storlek kan
avkastningen därigenom bli såväl högre som lägre än den procentuella förstärkningen∗. Oavsett utvalda valutors
utveckling i förhållande till jämförelsevalutorna, får du tillbaka minst obligationens nominella belopp vid förfall.

∗

Förstärkningen uttrycks som den procentuella minskningen av antalet enheter för den utvalda valutan per enhet
jämförelsevaluta.

