FöreningsSparbanken ABs Aktieindexlån

Lån 459 (”SPAX Tokyo”)
Serie C – MAX
Avkastningen i "SPAX Tokyo - MAX" är kopplad till utvecklingen av ett japanskt aktieindex på Tokyobörsen.
Avkastningens storlek dels av aktieindex procentuella utveckling dels av deltagandegraden. Deltagandegraden
anger hur stor del av index utveckling placeraren får ta del av och påverkar således storleken på avkastningen.
Aktieindex startvärde fastställs utifrån index stängningsvärde den 3 augusti 2006 och ligger till grund för
aktieindex utveckling och därmed avkastningsberäkningen. Aktieindex slutvärde beräknas som ett genomsnitt
av index värde avläst en gång i månaden under perioden 5 augusti 2008 t o m 5 augusti 2009. Oberoende av
aktieindex utveckling återbetalar Banken obligationens nominella belopp på återbetalningsdagen.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startvärde:
Likvid:
Dag för fastställande av slutvärde:
Fastställd emissionsvolym:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Återbetalningskurs:
Deltagandegrad:
Marknad:
Snittperiod för fastställande av slutvärde:
Valutakursrisk:
Övrigt:

Index:
Topix

Marknad:
Japan

Vikt:
100%

FöreningsSparbanken AB
FSPOJP20
AIO 459 C
SE0001773169
1000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5000 kronor
2006-08-03
Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och
med 2006-08-01 klockan 07.00
2009-08-05
7 850 000 kronor
2009-08-19
110 %
Lägst 100 %
184 %
Japan
En gång i månaden under perioden 2008-08-05 tom
2009-08-05 (13 avläsningstillfällen)
Nej
Genomsnittligt slutkurs stängde lägre än startkursen
och därmed fastställs slutkursen den 5 augusti 2009
till 100,00%
Startkurs:
1 569,53

Genomsnittligt Slutkurs:
926,69

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 motsvaras av uppgången multiplicerad med en viss faktor, så
kallad avkastningskoefficient. Beroende på avkastningskoefficientens storlek kan avkastningen därigenom bli såväl högre som lägre än
den procentuella indexuppgången. Oavsett utvecklingen på just den aktiemarknad som din SPAX är knuten till, får du tillbaka minst
nominellt belopp vid förfall.

