FöreningsSparbanken ABs aktieindexlån

Lån 245 (”SPAX Ryssland”)
Serie C - SPAX
Avkastningen i "SPAX Ryssland" är beroende av den kvartalsvisa utvecklingen av RTX (Bloomberg: CRTX)
som är ett aktieindex omfattande de cirka 8 aktier som har störst kapitalvärde på den ryska aktiebörsen i RTS Russian Trading System i Moskva.
Under löptiden mäts index värdeutveckling för varje kvartal (20 kvartal). De tre bästa kvartalsvärdena ersätts
med 5,25 procent. Denna procentsats fastställdes den 24 mars 2004 och gäller under hela löptiden. Den 25 mars
2009 adderas samtliga kvartalsvärden och summan utgör den procentuella avkastningen. Om summan blir
negativ utbetalas ingen avkastning utan endast nominellt belopp återbetalas på återbetalningsdagen.

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:
Mättidpunkter under Snittperiod:

Valutakursrisk:
Övrigt:

FöreningsSparbanken AB
FSPORYS1
AIO 245 C
SE 0001159377
1000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5000 kronor
2004-03-24
2004-03-31
2009-03-25
2009-04-08
100%
Lägst 100%
100%
Ryssland
2004-03-24– 2009-03-25
Den 24:e i månaderna mars, juni, september och
december fr o m den 24:e mars 2004 t o m den 24:e
december 2008, samt därutöver 25 mars 2009.
Nej
De tre högsta kvartalsvärdena ersätts med 5,25
procent. Slutkursen fastställdes den 25 mars 2009 till
100,00%

Index:

Marknad:

Vikt:

Startkurs:

RTX

Ryssland

100%

1 231,34

Summa
indexutveckling
- 30,72%

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, en aktiekorg eller motsvarande 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.

