FöreningsSparbanken ABs aktieindexlån

Lån 324 (”SPAX Fyrspann”)
Serie D
Kapitalgaranterad aktieindexobligation med en löptid på två år där avkastningen är beroende av
kursutvecklingen för fyra aktier - Ericsson B, Hennes & Mauritz B, Sandvik och Skandia (se nedan).
Löptiden delas upp i 2 mätperioder om ca 1 respektive 2 år. För varje mätperiod jämförs varje akties
slutkurs med dess startkurs. Om samtliga aktier har en slutkurs som är lika med eller högre än sina
respektive startkurser, utbetalas en kupong om indikativt 6,5 procent. Om en eller flera av de ingående
aktierna har en lägre slutkurs än startkurs utgår ingen avkastning. Slutkurs för respektive aktie och
mätperiod beräknas som ett genomsnitt av stängningskurserna under mätperiodens sista månad. Vid
beräkning av slutkurs för respektive mätperiod och aktie räknas de 10 observationer som har lägst notering
för varje aktie ej med. Eventuell kupong utbetalas årligen. Oberoende av aktiernas utveckling återbetalar
Banken obligationens nominella belopp på återbetalningsdagen.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startkurser:
Likviddag:
Avläsningsperiod 1:
Avläsningsperiod 2:
Förfallodag för kupong:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Återbetalningskurs:
Möjlig kupong:
Marknad:
Valutakursrisk:
Övrigt:

FöreningsSparbanken AB
FSPOFYR3
AIO 324 D
SE 0001340589
1000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5000 kronor
2005-02-23
2005-03-02
2006-01-24 – 2006-02-23
2007-01-22 – 2007-02-21
2006-03-09 respektive 2007-03-07
2007-03-07
100 %
Lägst 100 %
2 x 6,5%
Sverige (se aktiekorg nedan)
Nej
Kupong avseende avläsningsperiod 1 fastställd till 6,50 procent.
Kupong avseende avläsningsperiod 2 fastställd till 6,50 procent.
Skandia har per den 14 mars 2006 ersatts av Old Mutual Plc.
Startkursen har beräknats enligt samma metod som använts av
Stockholmsbörsen vid omräkning av options- och terminskontrakt i
Skandia.

Aktie:
Ericsson B
Hennes & Mauritz B
Sandvik*
Old Mutual

Marknad:
Vikt:
Startkurs:
Slutkurs:
Sverige
25 %
19,70
26,74
Sverige
25 %
239,50
368,26
Sverige
25 %
56,85
112,38
Sydafrika, Sverige,
25 %
17,95
24,39
Storbritannien, USA
*Startkursen för Sandvik har på grund av bolagshändelse justerats från 289,50 till 56,85

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.

