FöreningsSparbanken ABs SPAX aktieindexlån

Lån 449 (”SPAX Twostep”)
Serie A - SPAX
Avkastningen i "SPAX Twostep - SPAX" är knuten till kursutvecklingen för ett brett aktieindex omfattande de
cirka 30 mest omsatta aktierna och depåbevisen noterade på Stockholmsbörsen. Avkastningens storlek avgörs
dels av index procentuella uppgång, dels huruvida index någon gång under löptiden tangerat eller överskridit
ett eller båda brytpunktsindex.
Givet att placeringen behålls under hela löptiden och att index utvecklats positivt utan att något
brytpunktsindex har tangerats eller överskridits, utbetalas en avkastning som motsvarar 100 procent av
aktieindex procentuella uppgång. Om index däremot har tangerat eller överskridit det första
brytpunktsindexet, utbetalas en avkastning som motsvarar 30 procent av index procentuella uppgång. Skulle
indexutvecklingen vara noll eller negativ, eller om index vid något tillfälle tangerat eller överskridit båda
brytpunktsindex, utbetalas ingen avkastning. Placeraren får dock alltid tillbaka nominellt belopp på
återbetalningsdagen.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startvärde:
Likvid:
Dag för fastställande av slutvärde:
Fastställd emissionsvolym Serie A:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Deltagandegrad 1 och 2:
Marknad:
Övrigt:

Startvärde:
Brytpunktsindex 1:
110%
1097,18

FöreningsSparbanken AB
FSPOTS17
AIO 449 A
SE 0001623661
1000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
2006-09-08
Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och
med 2006-03-07, klockan 07.00
2007-03-07
43 600 000 kronor
2007-03-21
100 %
100 % och 30 %
Sverige
Brytpunktsindex nr 1 (1097,18) tangerades 2006-10-12
Brytpunktsindex nr 2 (1196,93) tangerades 2007-02-01
Slutkurs 100,00 återbetalas 2007-03-21

997,44
Brytpunktsindex 2:
120%
1196,93

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.

