FöreningsSparbanken ABs SPAX aktieindexlån

Lån 440 (”SPAX Särimner”)
Serie A - MAX
Avkastningen är kopplad till kursutvecklingen för ett brett svenskt aktieindex. Löptiden delas upp i två
mätperioder. Aktieindex procentuella utveckling för respektive period motsvaras av förändringen mellan startoch slutvärdet för respektive mätperiod.
Vid första mätperiodens slut, cirka sex månader från startdagen, låses 100 procent av den positiva
kursutvecklingen förutsatt att indexutvecklingen inte då har tangerat eller överskridit brytpunktsindex 1. I
annat fall blir avkastningen noll för period 1.
Vid slutet av mätperiod 2, cirka ett år från startdagen, har placeraren dessutom möjlighet att få som lägst 70
procent av indexutvecklingen sedan startdagen. Om brytpunktsindex 2 har tangerats eller överskridits någon
gång under löptiden kommer avkastningen att förbättras och motsvara 100 procent av indexutvecklingen. På
detta sätt får placeraren alltid en avkastning så länge indexutvecklingen är positiv. Eventuell avkastning samt
nominellt belopp utbetalas på återbetalningsdagen.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startvärde:
Likvid:
Avläsningsperiod 1:
Avläsningsperiod 2:
Slutvärde 1 & 2:
Fastställd emissionsvolym Serie A:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Deltagandegrad 1 & 2:

Marknad:
Övrigt:

Startindex:
Brytpunktsindex 1:
111%
1083,49

FöreningsSparbanken AB
FSPOSR01
AIO 440 A
SE 0001604307
10 000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 50 000 kronor
2006-02-15
Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och
med 2006-02-14, klockan 07.00
2006-02-15 – 2006-08-16
2006-02-15 – 2007-02-14
Respektive avläsningsdags stängningsvärde för
aktieindex
47 700 000 kronor
2007-02-28
105 %
100 % för mätperiod 1 och 70 % för mätperiod 2
(skulle indexutvecklingen vara större än 20 % någon
gång under löptiden kommer deltagandegraden att
motsvara 100 %)
Sverige
Avkastning för mätperiod 1 uteblev då
indexutvecklingen för perioden var negativ (OMXS30
stängde på 1 040,65)
Slutkurs för FSPOSR01 fastställdes till 124,19 på
Slutdagen 2007-02-14

976,12
Brytpunktsindex 2:
120%
1171,34

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.

