FöreningsSparbanken ABs aktieindexlån

Lån 338 (”SPAX Nya Europa”)
Serie H - SPAX
Avkastningen i "SPAX Nya Europa" är beroende av DJ STOXX EU Enlarged 15 Index utveckling och
deltagandegraden. DJ STOXX EU Enlarged 15 Index är ett aktieindex som består av 15 stora företag inom
EU:s tio nya medlemsstater. För närvarande är aktiemarknaderna i Polen, Slovenien, Tjeckien och Ungern
representerade i index.
Utvecklingen mäts i procent och motsvaras av förändringen mellan start- och slutindex. Slutindex beräknas
som ett genomsnitt av aktieindex stängningskurs en gång i kvartalet under hela löptiden fr o m 6 juli 2005
t o m 7 april 2010. Det är sålunda aktieindex nivå vid vart och ett av dessa 20 avläsningstillfällen som kommer
att bestämma slutindex och därmed, tillsammans med deltagandegraden, avkastningens storlek.
Deltagandegraden är fastställd till 70 procent. Oberoende av aktieindex utveckling återbetalar Banken
obligationens nominella belopp på återbetalningsdagen.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startindex:
Likviddag start:
Dag för fastställande av slutindex:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Återbetalningskurs:
Deltagandegrad:
Marknad:
Snittperiod för fastställande av slutvärde:
Mättidpunkter under Snittperiod:

Valutakursrisk:
Index:
DJ STOXX EU Enlarged 15 Index

FöreningsSparbanken AB
FSPONEU3
AIO 338 H
SE 0001375247
1000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5000 kronor
2005-04-06
2005-04-13
2010-04-07
2010-04-21
100 %
Lägst 100 %
70 %
Nya EU medlemmar
2005-07-06 – 2010-04-07
Den 6:e i april, juli, oktober och januari under
snittperioden, förutom sista avläsningsdagen som är
2010-04-07.
Nej
Vikt:
100 %

Startkurs:
2096,19

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.

