FöreningsSparbanken ABs SPAX aktieindexlån

Lån 267 (”SPAX Fallskärm”)
Serie C - MAX
Avkastningen i "Fallskärm MAX" är beroende av den månatliga utvecklingen av ett brett aktieindex
omfattande de cirka 30 värdemässigt största aktierna och depåbevisen noterade på Stockholmsbörsen.
Löptiden är uppdelad i 59 mätperioder om en månad. Varje mätperiods procentuella utveckling adderas och
summan utgör lånets procentuella avkastning. Varje periods utveckling kan fastställas till högst 6%. Om
summan av de 59 mätperiodernas utfall skulle bli negativ återbetalas ingen avkastning utan endast nominellt
belopp återbetalas på återbetalningsdagen.
Om stängningsvärdet för aktieindex den 28 juli 2006 är lika med eller lägre än startindex, kommer lånet att
återbetalas i förtid den 16 augusti 2006. Vid förtida återbetalning är återbetalningskursen 106 procent, vilket
innebär att placeraren erhåller 6 procent i avkastning beräknat på nominellt belopp. Om stängningsvärdet för
aktieindex den 28 juli 2006 är högre än startindex fortsätter lånet att löpa till ordinarie återbetalningsdag.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startindex:

FöreningsSparbanken AB
FSPOFAL2
AIO 267 C
SE 0001206293
1000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5000 kronor
Den sista Bankdagen i varje månad fr o m den 30:e
juni 2004 t o m den 30:e april 2009.
Likviddag start:
2004-07-07
Dag för fastställande av slutindex:
Den sista Bankdagen i varje månad fr o m den 31:a
juli 2004 t o m den 31:a maj 2009.
Avstämningsdag för förtida återbetalning:
2006-07-28
Återbetalningsdag:
2009-06-17, vid förtida återbetalning 2006-08-16
Emissionskurs:
110 %
Återbetalningskurs:
Lägst 100%, vid förtida återbetalning 106%.
Marknad:
Sverige
Period för fastställande av avkastning:
2004-06-09 t o m 2007-06-13
Mättidpunkter för fastställande av avkastning: Varje månad
Valutakursrisk:
Nej
Övrigt:
Maximal månadsutveckling är 6%
Slutkursen fastställdes till 106,885%
Index:
OMX

Marknad:
Sverige

Vikt:
100%

Startindex:
698,13

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.

