FöreningsSparbanken ABs Hedgefondobligation 2002/2007

Lån 168, (”HFO I”)
Serie B
Avkastningen i "HFO I" är relaterad till ett index som speglar utvecklingen för två hedgefonder som var för sig
placerar i andra olika hedgefonder. Indexvärdet består dels av respektive hedgefonds andel i index multiplicerad
med respektive hedgefonds värde samt en s k garantiavgift som innebär en reduktion av indexvärdet.
De två hedgefonder som ingår i hedgefondindex förvaltas av Global Asset Management (GAM), London.
GAM Diversity II – US$ class ingår med 60 procent i index och GAM Trading IV – US$ class ingår med 40
procent i index. Garantiavgiften uppgår till 0,1725 procent per månad
Slutindex beräknas som det aritmetiska medelvärdet av hedgefondindex värde den sista måndagen i varje
kalendermånad från och med den 25 september 2006 till och med den 26 februari 2007.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Startdag:
Likviddag start:
Slutdag:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Återbetalningskurs:
Avkastningskoefficient:
Marknad:
Snittperiod för fastställande av slutindex:
Mättidpunkter under Snittperiod:
Valutakursrisk:
Övrigt:

Hedgefond:
GAM Diversity II – US$ class
GAM Trading IV – US$ class

FöreningsSparbanken AB
FSPOHF02
RB168B
SE0000 877995
1.000 kronor
5 obligationer, d v s nominellt 5.000 kronor
2002-03-04
2002-03-13
2007-04-30
2007-05-16
110%
100%
145%
Fund of funds
2006-09-25 – 2007-02-26
Sista måndagen i varje kalendermånad under snittperioden
Nej
Hedgefondindex uppgår till 100,00 vid starttillfället.
Startvärde för respektive hedgefond som ingår i index
framgår nedan.
Garantiavgift fastställd till 0,1725 % per månad
Slutkurs fastställdes per 2007-04-30 till 136,195

Typ:
Fond av fonder
Fond av fonder

Vikt:
60%
40%

Startvärde:
150,60
98,93

För mer information eller om du vill köpa eller sälja HFO I, kontakta ditt lokala
FöreningsSparbankskontor.
En hedgefondobligation kombinerar hedgefondens möjligheter med obligationens trygghet. Obligationens avkastning är
knuten till ett hedgefondindex vars utveckling speglar kursutvecklingen för en eller flera hedgefonder med reduktion för en
s k garantiavgift. Den avkastning du får motsvaras av hedgefondindex uppgång 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/de hedgefonder som din HFO är knuten till, får du
tillbaka minst nominellt belopp vid förfall.

