SPAX Twostep MAX
AIO494A
Avkastningen i "SPAX Twostep - MAX" är knuten till kursutvecklingen för ett brett aktieindex från
Stockholmsbörsen som uppfyller Global Ethical Standards (GES). Avkastningens storlek avgörs dels
av index procentuella uppgång, dels huruvida index någon gång under löptiden tangerat eller
överskridit ett 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 180 procent
av aktieindex procentuella uppgång. Om index däremot har tangerat eller överskridit det första
brytpunktsindexet, utbetalas en avkastning som alltid motsvarar 50 procent av index procentuella
uppgång. Skulle indexutvecklingen vara noll eller negativ vid löptidens slut 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:
Dag för fastställande av slutvärde:
Fastställd emissionsvolym:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Deltagandegrad 1 och 2:
Marknad:
Övrigt:

Swedbank AB
SWEOTS23
AIO494A
SE0002275065
1 000 kr
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
08-01-16
09-01-21
33 000 000 kr
09-02-04
105%
180 % och 50 %
Sverige
Slutvärdet stängde lägre än startvärdet. Därmed fastställs
slutkursen till 100.00%

Startvärde:
Brytpunktsindex 1: 125%
Slutvärde:

192.78
240.98
129.94

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 Slutliga villkor.
Materialet i detta faktablad är inte avsett att vara rådgivande utan presenteras enbart i informationssyfte. Banken tar
heller inget ansvar för eventuella skrivfel i detta faktablad då dokumentet inte ingår som en del av Prospektet, vilket
tillsammans med Slutliga villkor har offentliggjorts och återfinns på bankens hemsida: www.swedbank.se/spax.

