FöreningsSparbanken ABs Aktieindexlån

Lån 285 (”Färs & Frosta 100 % Skåne”)
Avkastningen i "100 % Skåne" är kopplad till utvecklingen av en aktiekorg med 12 bolag som alla har
verksamhet i bl a Skåne. Vid löptidens start har samtliga bolag lika stor vikt i aktiekorgen.
Avkastningen är dels beroende av kursutvecklingen för de ingående aktierna, dels av den s k
deltagandegraden. Aktiekorgens startvärde är 100 och de ingående aktiernas startkurser (se nedan) ligger till
grund för aktiekorgens utveckling och därmed avkastningsberäkningen. Aktiekorgens slutvärde beräknas som
ett genomsnitt av aktiekorgens värde en gång i månaden under löptidens sista 15 månader. Deltagandgraden
anger hur stor del av aktiekorgens utveckling placeraren får ta del av och påverkar således storleken på
avkastningen. Deltagandegraden fastställdes den 15 september 2004 till 49 procent.

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:
Valutakursrisk:
Övrigt:

Aktie:
Astra Zeneca
Ballingslöv
Ericsson B
FöreningsSparbanken A
Gambro B
Höganäs B
NIBE B
Nolato B
Skanska B
Tele2 B
Trelleborg B
Wihlborgs

FöreningsSparbanken AB
FSPOFOF2
AIO 285
SE 0001232083
1000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5000 kronor
Den 15 – 17 september samt 20 – 21 september 2004
2004-09-22
2007-03-14
2007-03-28
100%
Lägst 100 %
49 %
Sverige
Den 14:e i varje månad under perioden 14 december
2005 t o m 14 mars 2007
Nej
Aktiekorgens startvärde är 100 och dess utveckling
baseras på respektive startvärde enligt nedan.
Slutkurs 131,360

Initial vikt:

Startvärde:

8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%

313,00
86,60
21,44
149,20
78,80
169,80
135,50
48,66
74,75
283,70
115,30
106,10

FöreningsSparbanken ABs Aktieindexlån

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 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.

