SPAX WinWin Bank MAX
AIO507B
I SPAX WinWin Bank - MAX är avkastningen kopplad till utvecklingen av en aktiekorg med 6 bolag med
verksamhet inom bank- och finanssektorn. De ingående bolagen är Swedbank, Handelsbanken, SEB,
Nordea, Danske Bank och DnB NOR. Vid löptidens start har samtliga bolag lika stor vikt i aktiekorgen, 1/6.
Avkastningen är dels beroende av kursutvecklingen för de i korgen ingående aktierna, dels av den s k
deltagandegraden och dels huruvida index någon gång under löptiden nått en övre eller nedre brytpunkt.
Aktiekorgens startvärde är 100 och de ingående aktiernas startkurser (se nedan) ligger till grund för
aktiekorgens utveckling och därmed avkastningsberäkningen. Aktiekorgens slutvärde beräknas som
de i korgen ingående aktiernas stängningvärde på slutdagen. Deltagandegraden anger hur stor del av
aktiekorgens utveckling placeraren får ta del av och påverkar således storleken på avkastningen. Oberoende
av aktiekorgens utveckling återbetalar Banken obligationens nominella 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:
Brytpunkter:
Marknad:
Övrigt:

Swedbank AB
SWEOWB10
AIO507B
SE0002421784
1 000 kr
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
2008-05-14
2009-05-20
26 550 000 kr
2009-06-03
105%
100/40/100%
133/82%
Norden
Nedre brytpunkten underskreds 2008-06-27 och indexutvecklingen var
negativ vilket medför att slutkursen fastställs till 100% den 20 maj 2009

Aktie:
Swedbank A
Svenska Handelsbanken A
Nordea Bank A
Skandinaviska Enskilda Banken A
Danske bank
DnB NOR

Startkurs:
153.50
170
1)
81.75
1)
72.48
168
76

1)

Slutkurs:
54.50
149.00
60.90
36.00
94.25
46.85

Justerad starkurs pga bolagshändelse

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.

