FöreningsSparbanken ABs aktieindexlån 2003/2007

Lån 218 (”Sverige Humanix”)
Serie A: SPAXGaranti 1,50% årlig ränteutbetalning
Avkastningen i ’Sverige Humanix - SPAXGaranti’ är dels garanterad, dels kopplad till utvecklingen av
Humanix 50 Sweden som är ett svenskt aktieindex med etisk inriktning. Humanix 50 Sweden består av de 50
största företagen noterade på Stockholmsbörsen och som godkänts ur ett etiskt perspektiv. De etiska
kriterierna berör områdena alkohol, tobak, vapen, mänskliga rättigheter och miljö har uppställts av
organisationerna Svenska Kyrkans Mission, Lutherhjälpen, Diakonia, Svenska Röda Korset, Rädda Barnen och
Världsnaturfonden WWF.
Startindex utgörs av aktieindex stängningsvärde den 7 maj 2003. Slutindex beräknas som ett genomsnitt av
aktieindex stängningsvärde avläst varannan onsdag under lånets 6 sista månader.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Dag för fastställande av startindex:
Likviddag start:
Dag för fastställande av slutindex:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Återbetalningskurs:
Ränta:
Avkastningskoefficient:
Marknad:
Snittperiod för fastställande av slutindex:
Mättidpunkter under Snittperiod:
Valutakursrisk:
Börsregistrering:
Övrigt:

Index:

Marknad:

Humanix 50 Sweden

Sverige

FöreningsSparbanken AB
FSPOHIX5
AIO218A
SE 0001 052085
1 000 kronor
2003-05-07
2003-05-14
2007-05-02
2007-05-16
100%
100%
1,5% beräknas som enkel årsränta på 360/360 dagars
basis. Utbetalas årsvis i efterskott.
32%
Sverige
2006-11-01– 2007-05-02
Varannan onsdag under snittperioden
Nej
Ja. Noteras på SOX-listan vid Stockholmsbörsen
Vid köp och försäljning, kontakta ditt lokala
FöreningsSparbankskontor. Slutkurs 120,708% (varav
1,508% kupong samt 19,200% aktierealterad
avkastning)

Startindex:
63,84

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 motsvaras av uppgången
multiplicerad med en viss faktor, så kallad avkastningskoefficient. Beroende på avkastningskoefficientens storlek kan
avkastningen därigenom bli såväl högre som lägre än den procentuella indexuppgången. Oavsett utvecklingen på just den
aktiemarknad som din SPAX är knuten till, får du tillbaka minst nominellt belopp vid förfall.

