Slutliga Villkor
Lån 523

Swedbank ABs
SPAX Lån 523

FRB Euro - Återbetalningsdag 2011-10-26
Serie A (SWEOFR01) - BAS (sidan 4)

Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Serie B (SWEOFR02) - MAX (sidan 5)

Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Galaxy World - Återbetalningsdag 2012-10-24
Serie C (SWEOVG03) - BAS (sidan 6)

Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Serie D (SWEOVG04) - MAX (sidan 7)

Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Vatten - Återbetalningsdag 2013-10-23
Serie E (SWEOH2O1) - BAS (sidan 8)

Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Serie F (SWEOH2O2) - MAX (sidan 9)

Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Nanoteknik - Återbetalningsdag 2013-10-23
Serie G (SWEONA01) - BAS (sidan 10)

Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Serie H (SWEONA02) - MAX (sidan 11)

Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Slutliga Villkor
Medium Term Notes
Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet
på mindre än 50 000 euro eller motvärdet i SEK
Slutliga Villkor för lån nr 523, serie A-H utgivet under
Swedbank AB:s (publ)
Program för Medium Term Notes

CENTRAL INFORMATION

Definitioner i dessa Slutliga Villkor skall om inte annat
särskilt anges ha den betydelse som anges i Bankens
Prospekt offentliggjort den 17 december 2007 vilket utgör
ett grundprospekt enligt 2 kap 16 § lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument. Detta dokument utgör de
Slutliga Villkoren för lån nr 523, serie A-H under Bankens
MTN-program och skall läsas tillsammans med Prospektet.
Fullständig information om Banken och Lånet erhålls
endast genom att dessa Slutliga Villkor läses tillsammans
med Prospektet.

Lånets konstruktion innebär att Banken har iklätt sig ett
åtagande som avviker från traditionell upplåning. Banken
har härigenom påtagit sig en risk som Banken måste
hantera aktivt. Beroende på hur väl Banken lyckas med
detta uppkommer en riskhanteringsmarginal för Banken
som kan vara såväl positiv som negativ. Det exakta utfallet
av denna marginal kan fastställas först i efterhand på
lånets återbetalningsdag. Baserat på historiska värden
för liknade lån uppskattar Banken att den förväntade
riskhanteringsmarginalen på årsbasis för detta lån uppgår
till mellan 0,4 och 0,9 procent av emitterat belopp.

Prospektet finns att tillgå på Bankens hemsida (www.
swedbank.se/ir) och kan även rekvireras kostnadsfritt från
något av Bankens kontor.

RISKFAKTORER

En investering i Lånet är förknippad med vissa risker.
Potentiella investerare rekommenderas därför att ta del
av den information om risker som lämnas under rubriken
”Riskfaktorer” på sidan 8 och följande sidor i Prospektet.
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INFORMATION OM LÅN 523, SERIE A-H,
VILLKOR FÖR ERBJUDANDET SAMT UPPTAGANDE
TILL HANDEL OCH SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN
KRING HANDELN
Inbjudan
Inledning
Swedbank AB, nedan kallad Banken, inbjuder härmed till
förvärv av obligationer, nedan kallade Serie A till och med
H, vilkas avkastning är beroende av utvecklingen på en
eller flera marknader.

ett av placeraren angivet konto. För att erhålla tilldelning
måste hela likvidbeloppet, d v s nominellt belopp x emissionskurs och courtage, finnas tillgängligt på det angivna
kontot från och med den 7 oktober 2008 klockan 07:00
(se Betalning och courtage sidan 16). Minsta investering
för Serie A, C, E och G är 50 obligationer à 1.000 kronor
(50.000 kronor), för B, D, F och H 50 obligationer à 1.100
kronor (55.000 kronor). Courtage tillkommer.

MTN-program / Lån
Detta lån emitteras under Bankens svenska MTN-program,
varunder Banken har möjlighet att utge lån med olika
konstruktioner. För varje lån upprättas Slutliga Villkor
med kompletterande allmänna villkor, där specifika villkor
för varje serie anges (se sidan 19-22). Denna inbjudan
utgör Slutliga Villkor till Bankens lån nr 523. Prospekt för
Swedbanks MTN-program har godkänts och registrerats
av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bankens
hemsida (www.swedbank.se/ir) och kan även erhållas
genom något av Bankens kontor. De fullständiga villkoren
för detta lån utgörs av ovannämnda prospekt samt dessa
Slutliga Villkor.

Andrahandsmarknad
Kunden placerar i svenska kronobligationer som kommer
att upptas till handel vid en reglerad marknad. Banken
kommer löpande att ställa köpkurser. Placeraren kan därför
sälja hela eller delar av sitt innehav under lånets löptid. Om
möjligt kommer även säljkurser att ställas. De obligationer
Banken köpt äger Banken rätt att makulera varvid lånebeloppet skall anses amorterat med ett belopp motsvarande
obligationernas nominella belopp.

Anmälan om köp
Anmälan om köp sker genom att placeraren fyller i en anmälningssedel. Likvid erläggs genom att Banken debiterar
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SPAX FRB Euro
Serie A – BAS
Deltagandegrad
Deltagandegraden fastställs av Banken den 8 oktober
2008. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 1450-1550 procent. Skulle marknadsräntorna falla med ca 0,1 procentenheter eller mer fram
till nämnda datum kan deltagandegraden komma att
fastställas till ett lägre värde.

Allmänt
Serie A är en ränteobligation med ca 3 års löptid och
som emitteras till 100 procent av nominellt belopp.
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är
beroende av utvecklingen för UBS Fast EUR Index,
ett aktivt ränteindex som baseras på terminsräntan för
3-månaders EUR Libor. En utförligare beskrivning av
index finns på sidan 12.

Återbetalning
Oberoende av index utveckling återbetalar Banken obligationens nominella belopp (1.000 kronor per obligation)
på återbetalningsdagen den 26 oktober 2011. Placeraren
riskerar således enbart erlagt courtage samt den alternativa avkastning som en annan placering hade kunnat ge.
Bankens utfästelse avseende nominellt belopp gäller ej
vid försäljning under löptiden utan endast på återbetalningsdagen.

Avkastning
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är
beroende av ränteindex utveckling under löptiden.
Utvecklingen av index mäts i procent och motsvaras av
förändringen mellan start- och slutvärdet. Startvärde
fastställs utifrån ränteindex stängningsvärde den 8
oktober 2008. Ränteindex slutvärde fastställs utifrån
index stängningsvärde den 12 oktober 2011.

Exempel
Nedan följer tre exempel på återbetalat belopp vid olika antagande om ränteindex värdeutveckling och en antagen
deltagandegrad på 1500 procent. Likvidbeloppet motsvarar köp av 50 obligationer à 1.000 kronor (50.000 kronor) och
värdena avser belopp före skatt.
Exempel 1: (deltagandegrad 1500 procent 2))
				

Startvärde

Ränteindex

113,00

Slutvärde1)
114,13

Värdeutveckling
+1%

Avkastning: 50.000 x 1500%2) x 1% = 7.500 kronor (13,3% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 7.500 = 57.500 kronor (4,2% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Exempel 2: (deltagandegrad 1500 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Ränteindex
113,00
116,39
				
Avkastning: 50.000 x 1500%2) x 3% = 22.500 kronor (42,9% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 22.500 = 72.500 kronor (12,4% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Värdeutveckling
+3%

Exempel 3: (deltagandegrad 1500 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Ränteindex

113,00

111,87

-1%3)

Avkastning: 03) kronor (-1,5% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 0 = 50.000 kronor (-0,5% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Slutvärdet baseras på index stängningsvärde den 12 oktober 2011.
Deltagandegraden är indikativ och fastställs av Banken den 8 oktober 2008. Deltagandegraden torde komma att fastställas inom intervallet 1450-1550
procent.
3)
Negativ utveckling åsätts värde noll vid avkastningsberäkningen. Som lägst återbetalas 100 procent av nominellt belopp vid löptidens slut.
1)
2)
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SPAX FRB Euro
Serie B – MAX
Allmänt
Serie B är en ränteobligation med ca 3 års löptid och
som emitteras till 110 procent av nominellt belopp.
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är
beroende av utvecklingen för UBS Fast EUR Index, ett
strategibaserat ränteindex som baseras på terminsräntan för 3-månaders EUR Libor. En utförligare beskrivning av index finns på sidan 12.
Avkastning
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är
beroende av ränteindex utveckling under löptiden.
Utvecklingen av index mäts i procent och motsvaras av
förändringen mellan start- och slutvärdet. Startvärde
fastställs utifrån ränteindex stängningsvärde den 8
oktober 2008. Ränteindex slutvärde fastställs utifrån
index stängningsvärde den 12 oktober 2011.

Deltagandegrad
Deltagandegraden fastställs av Banken den 8 oktober
2008. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 2850-2950 procent. Skulle marknadsräntorna falla med ca 0,1 procentenheter eller mer fram
till nämnda datum kan deltagandegraden komma att
fastställas till ett lägre värde.
Återbetalning
Oberoende av index utveckling återbetalar Banken obligationens nominella belopp (1.000 kronor per obligation)
på återbetalningsdagen den 26 oktober 2011. Placeraren riskerar således 100 kronor per obligation, erlagt
courtage samt den alternativa avkastning som en annan
placering hade kunnat ge. Bankens utfästelse avseende
nominellt belopp gäller ej vid försäljning under löptiden
utan endast på återbetalningsdagen.

Exempel
Nedan följer tre exempel på återbetalat belopp vid olika antagande om ränteindex värdeutveckling och en antagen
deltagandegrad på 2900 procent. Likvidbeloppet motsvarar köp av 50 obligationer à 1.100 kronor (55.000 kronor) och
värdena avser belopp före skatt.
Exempel 1: (deltagandegrad 2900 procent 2))
				

Startvärde

Ränteindex

113,00

Slutvärde1)
114,13

Värdeutveckling
+1%

Avkastning: 50.000 x 2900%2) x 1% = 14.500 kronor (15,5% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 14.500 = 64.500 kronor (4,9% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Exempel 2: (deltagandegrad 2900 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Ränteindex
113,00
116,39
				
Avkastning: 50.000 x 2900%2) x 3% = 43.500 kronor (67,5% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 43.500 = 93.500 kronor (18,5% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Värdeutveckling
+3%

Exempel 3: (deltagandegrad 2900 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Ränteindex

113,00

111,87

-1%3)

Avkastning: 03) kronor (-10,4% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 0 = 50.000 kronor (-3,6% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Slutvärdet baseras på index stängningsvärde den 12 oktober 2011.
Deltagandegraden är indikativ och fastställs av Banken den 8 oktober 2008. Deltagandegraden torde komma att fastställas inom intervallet 2850-2950
procent.
3)
Negativ utveckling åsätts värde noll vid avkastningsberäkningen. Som lägst återbetalas 100 procent av nominellt belopp vid löptidens slut.
1)
2)
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SPAX Galaxy World
Serie C – BAS
Allmänt
Serie C är en valutaobligation med ca 4 års löptid och
som emitteras till 100 procent av nominellt belopp.
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är beroende av utvecklingen för Galaxy EUR World Excess
Return Index, ett strategibaserat valutaindex där 24
valutor från G10-länderna och Emerging Markets ingår.
En utförligare beskrivning av index finns på sidan 13.
Avkastning
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är
beroende av valutaindex utveckling under löptiden.
Utvecklingen av index mäts i procent och motsvaras av
förändringen mellan start- och slutvärdet. Startvärde
fastställs utifrån valutaindex stängningsvärde den 10
oktober 2008. Valutaindex slutvärde fastställs utifrån
index stängningsvärde den 10 oktober 2012.

Deltagandegrad
Deltagandegraden fastställs av Banken den 8 oktober
2008. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 85-100 procent. Skulle marknadsräntorna falla med ca 0,1 procentenheter eller mer fram
till nämnda datum kan deltagandegraden komma att
fastställas till ett lägre värde.
Återbetalning
Oberoende av index utveckling återbetalar Banken
obligationens nominella belopp (1.000 kronor per obligation) på återbetalningsdagen den 24 oktober 2012.
Placeraren riskerar således enbart erlagt courtage samt
den alternativa avkastning som en annan placering hade
kunnat ge. Bankens utfästelse avseende nominellt belopp gäller ej vid försäljning under löptiden utan endast
på återbetalningsdagen.

Exempel
Nedan följer tre exempel på återbetalat belopp vid olika antagande om valutaindex värdeutveckling och en antagen
deltagandegrad på 90 procent. Likvidbeloppet motsvarar köp av 50 obligationer à 1.000 kronor (50.000 kronor) och
värdena avser belopp före skatt.
Exempel 1: (deltagandegrad 90 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Valutaindex

540,00

648,00

+20%

Avkastning: 50.000 x 90%2) x 20% = 9.000 kronor (16,3% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 9.000 = 59.000 kronor (3,8% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Exempel 2: (deltagandegrad 90 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Valutaindex
540,00
756,00
				
Avkastning: 50.000 x 90%2) x 40% = 18.000 kronor (34,0% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 18.000 = 68.000 kronor (7,5% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Värdeutveckling
+40%

Exempel 3: (deltagandegrad 90 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Valutaindex

540,00

486,00

-10%3)

Avkastning: 03) kronor (-1,5% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 0 = 50.000 kronor (-0,37% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Slutvärdet baseras på index stängningsvärde den 10 oktober 2012.
Deltagandegraden är indikativ och fastställs av Banken den 8 oktober 2008. Deltagandegraden torde komma att fastställas inom intervallet 85-100
procent.
3)
Negativ utveckling åsätts värde noll vid avkastningsberäkningen. Som lägst återbetalas 100 procent av nominellt belopp vid löptidens slut.
1)
2)
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SPAX Galaxy World
Serie D – MAX
Allmänt
Serie D är en valutaobligation med ca 4 års löptid och
som emitteras till 110 procent av nominellt belopp.
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är beroende av utvecklingen för Galaxy EUR World Excess
Return Index, ett strategibaserat valutaindex där 24
valutor från G10-länderna och Emerging Markets ingår.
En utförligare beskrivning av index finns på sidan 13.
Avkastning
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är
beroende av valutaindex utveckling under löptiden.
Utvecklingen av index mäts i procent och motsvaras av
förändringen mellan start- och slutvärdet. Startvärde
fastställs utifrån valutaindex stängningsvärde den 10
oktober 2008. Valutaindex slutvärde fastställs utifrån
index stängningsvärde den 10 oktober 2012.

Deltagandegrad
Deltagandegraden fastställs av Banken den 8 oktober
2008. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 145-160 procent. Skulle marknadsräntorna falla med ca 0,1 procentenheter eller mer fram
till nämnda datum kan deltagandegraden komma att
fastställas till ett lägre värde.
Återbetalning
Oberoende av index utveckling återbetalar Banken obligationens nominella belopp (1.000 kronor per obligation)
på återbetalningsdagen den 24 oktober 2012. Placeraren riskerar således 100 kronor per obligation, erlagt
courtage samt den alternativa avkastning som en annan
placering hade kunnat ge. Bankens utfästelse avseende
nominellt belopp gäller ej vid försäljning under löptiden
utan endast på återbetalningsdagen.

Exempel
Nedan följer tre exempel på återbetalat belopp vid olika antagande om valutaindex värdeutveckling och en antagen
deltagandegrad på 150 procent. Likvidbeloppet motsvarar köp av 50 obligationer à 1.100 kronor (55.000 kronor) och
värdena avser belopp före skatt.
Exempel 1: (deltagandegrad 150 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Valutaindex

540,00

648,00

+20%

Avkastning: 50.000 x 150%2) x 20% = 15.000 kronor (16,4% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 15.000 = 65.000 kronor (3,8% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Exempel 2: (deltagandegrad 150 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Valutaindex

540,00

756,00

+40%		

Avkastning: 50.000 x 150%2) x 40% = 30.000 kronor (43,3% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 30.000 = 80.000 kronor (9,3% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Exempel 3: (deltagandegrad 150 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Valutaindex

540,00

486,00

-10%3)

Avkastning: 03) kronor (-10,4% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 0 = 50.000 kronor (-2,7% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Slutvärdet baseras på index stängningsvärde den 10 oktober 2012.
Deltagandegraden är indikativ och fastställs av Banken den 8 oktober 2008. Deltagandegraden torde komma att fastställas inom intervallet 145-160
procent.
3)
Negativ utveckling åsätts värde noll vid avkastningsberäkningen. Som lägst återbetalas 100 procent av nominellt belopp vid löptidens slut.
1)
2)
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SPAX Vatten
Serie E - BAS
Allmänt
Serie E är en aktieindexobligation med ca 5 års löptid
och som emitteras till 100 procent av nominellt belopp.
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är
beroende av utvecklingen för Credit Suisse Water Index
och den s k deltagandegraden. I index ingår bolag med
verksamhet inom vattenhantering. En utförligare beskrivning av aktieindex finns på sidan 14.

Deltagandegrad
Deltagandegraden fastställs av Banken den 8 oktober
2008. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 50-60 procent. Skulle marknadsräntorna falla med ca 0,1 procentenheter eller mer fram till
nämnda datum kan indikativ deltagandegrad komma att
justeras ned.
Återbetalning
Även om aktieindex utveckling skulle bli negativ, återbetalar Banken obligationens nominella belopp (1.000
kronor per obligation) på återbetalningsdagen den 23
oktober 2013. Placeraren riskerar således enbart erlagt
courtage samt den alternativa avkastning som en annan
placering hade kunnat ge. Bankens utfästelse avseende
nominellt belopp gäller ej vid försäljning under löptiden
utan endast på återbetalningsdagen.

Avkastning
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är
beroende av aktieindex utveckling under löptiden. Utvecklingen av aktieindex mäts i procent och motsvaras
av förändringen mellan start- och slutvärdet. Startvärde
baseras på aktieindex stängningsvärde den 9 oktober
2008. Slutvärde beräknas som ett genomsnitt av index
stängningsvärde en gång i månaden under perioden fr
o m 9 april 2012 t o m 9 oktober 2013. Det är sålunda
aktieindex värde vid vart och ett av dessa 19 avläsningstillfällen som kommer att bestämma slutvärdet och därmed, tillsammans med deltagandegraden, avkastningens
storlek. Eftersom slutvärdet beräknas som ett genomsnitt
kan slutvärdet bli högre eller lägre än vad som motsvarar
aktieindex stängningsvärde på slutdagen den 9 oktober
2013.

Exempel
Nedan följer tre exempel på återbetalat belopp vid olika antagande om aktieindex värdeutveckling och en antagen
deltagandegrad på 55 procent. Likvidbeloppet motsvarar köp av 50 obligationer à 1.000 kronor (50.000 kronor) och
värdena avser belopp före skatt.
Exempel 1: (deltagandegrad 55 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Aktieindex

396,00

514,80

+30%

Avkastning: 50.000 x 55%2) x 30% = 8.250 kronor (14,8% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 8.250 = 58.250 kronor (2,8% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Exempel 2: (deltagandegrad 55 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Aktieindex
396,00
633,60
				
Avkastning: 50.000 x 55%2) x 60% = 16.500 kronor (31,0% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 16.500 = 66.500 kronor (5,5% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Värdeutveckling
+60%

Exempel 3: (deltagandegrad 55 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Aktieindex

396,00

356,40

-10%3)

Avkastning: 03) kronor (-1,5% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 0 = 50.000 kronor (-0,3% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Slutvärdet beräknas som ett genomsnitt av aktieindex värde en gång i månaden under perioden fr o m 9 april 2012 t o m 9 oktober 2013 		
(19 observationer).
2)
Deltagandegraden är indikativ och fastställs av Banken den 8 oktober 2008. Deltagandegraden torde komma att fastställas inom intervallet 50-60
procent.
3)
Negativ utveckling åsätts värde noll vid avkastningsberäkningen. Som lägst betalas 100 procent av nominellt belopp vid löptidens slut.		
1)
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SPAX Vatten
Serie F - MAX
Allmänt
Serie F är en aktieindexobligation med ca 5 års löptid
och som emitteras till 110 procent av nominellt belopp.
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är
beroende av utvecklingen för Credit Suisse Water Index
och den s k deltagandegraden. I index ingår bolag med
verksamhet inom vattenhantering. En utförligare beskrivning av aktieindex finns på sidan 14.
Avkastning
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är
beroende av aktieindex utveckling under löptiden. Utvecklingen av aktieindex mäts i procent och motsvaras
av förändringen mellan start- och slutvärdet. Startvärde
baseras på aktieindex stängningsvärde den 9 oktober
2008. Slutvärde beräknas som ett genomsnitt av index
stängningsvärde en gång i månaden under perioden fr
o m 9 april 2012 t o m 9 oktober 2013. Det är sålunda
aktieindex värde vid vart och ett av dessa 19 avläsningstillfällen som kommer att bestämma slutvärdet och därmed, tillsammans med deltagandegraden, avkastningens
storlek. Eftersom slutvärdet beräknas som ett genomsnitt
kan slutvärdet bli högre eller lägre än vad som motsvarar
aktieindex stängningsvärde på slutdagen den 9 oktober
2013.

Deltagandegrad
Deltagandegraden fastställs av Banken den 8 oktober
2008. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 90-100 procent. Skulle marknadsräntorna falla med ca 0,1 procentenheter eller mer fram till
nämnda datum kan indikativ deltagandegrad komma att
justeras ned.
Återbetalning
Även om aktieindex utveckling skulle bli negativ, återbetalar Banken obligationens nominella belopp (1.000
kronor per obligation) på återbetalningsdagen den 23
oktober 2013. Placeraren riskerar således enbart 100
kronor per obligation, erlagt courtage samt den alternativa avkastning som en annan placering hade kunnat ge.
Bankens utfästelse avseende nominellt belopp gäller ej
vid försäljning under löptiden utan endast på återbetalningsdagen.

Exempel
Nedan följer tre exempel på återbetalat belopp vid olika antagande om aktieindex värdeutveckling och en antagen
deltagandegrad på 95 procent. Likvidbeloppet motsvarar köp av 50 obligationer à 1.100 kronor (55.000 kronor) och
värdena avser belopp före skatt.
Exempel 1: (deltagandegrad 95 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Aktieindex

396,00

514,80

+30%

Avkastning: 50.000 x 95%2) x 30% = 14.250 kronor (15,1% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 14.250 = 64.250 kronor (2,8% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Exempel 2: (deltagandegrad 95 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Aktieindex
396,00
633,60
				
Avkastning: 50.000 x 95%2) x 60% = 28.500 kronor (40,6% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 28.500 = 78.500 kronor (7,0% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Värdeutveckling
+60%

Exempel 3: (deltagandegrad 95 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Aktieindex

396,00

356,40

-10%3)

Avkastning: 03) kronor (-10,4% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 0 = 50.000 kronor (-2,2% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Slutvärdet beräknas som ett genomsnitt av aktieindex värde en gång i månaden under perioden fr o m 9 april 2012 t o m 9 oktober 2013		
(19 observationer).
2)
Deltagandegraden är indikativ och fastställs av Banken den 8 oktober 2008. Deltagandegraden torde komma att fastställas inom intervallet 90-100
procent.
3)
Negativ utveckling åsätts värde noll vid avkastningsberäkningen. Som lägst betalas 100 procent av nominellt belopp vid löptidens slut.		
1)
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SPAX Nanoteknik
Serie G - BAS
Allmänt
Serie G är en aktieindexobligation med ca 5 års löptid
och som emitteras till 100 procent av nominellt belopp.
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är beroende av utvecklingen av utvecklingen för Credit Suisse
Global Nanotechnology Index och den s k deltagandegraden. I index ingår bolag som utvecklar Nanoteknik.
En utförligare beskrivning av aktieindex finns på sidan
15.
Avkastning
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är
beroende av aktieindex utveckling under löptiden. Utvecklingen av aktieindex mäts i procent och motsvaras
av förändringen mellan start- och slutvärdet. Aktieindex
startvärde utgörs av aktieindex stängningsvärde den 9
oktober 2008. Aktieindex slutvärde beräknas som ett genomsnitt av stängningsvärde en gång i månaden under
perioden fr o m 9 oktober 2012 t o m 9 oktober 2013.
Det är sålunda aktieindex värde vid vart och ett av dessa
13 avläsningstillfällen som kommer att bestämma slutvärdet och därmed, tillsammans med deltagandegraden,
avkastningens storlek. Eftersom slutvärdet beräknas
som ett genomsnitt kan slutvärdet bli högre eller lägre

än vad som motsvarar aktieindex stängningsvärde på
slutdagen den 9 oktober 2013.
Deltagandegrad
Deltagandegraden fastställs av Banken den 8 oktober
2008. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 50-60 procent. Skulle marknadsräntorna falla med ca 0,1 procentenheter eller mer fram till
nämnda datum kan indikativ deltagandegrad komma att
justeras ned.
Återbetalning
Även om aktieindex utveckling skulle bli negativ, återbetalar Banken obligationens nominella belopp (1.000
kronor per obligation) på återbetalningsdagen den 23 oktober 2013. Placeraren riskerar således erlagt courtage
samt den alternativa avkastning som en annan placering
hade kunnat ge. Bankens utfästelse avseende nominellt belopp gäller ej vid försäljning under löptiden utan
endast på återbetalningsdagen.

Exempel
Nedan följer tre exempel på återbetalat belopp vid olika antagande om aktieindex värdeutveckling och en antagen
deltagandegrad på 55 procent. Likvidbeloppet motsvarar köp av 50 obligationer à 1.000 kronor (50.000 kronor) och
värdena avser belopp före skatt.
Exempel 1: (deltagandegrad 55 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Aktieindex

102,00

132,60

+30%

Avkastning: 50.000 x 55%2) x 30% = 8.250 kronor (14,8% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 8.250 = 58.250 kronor (2,8% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Exempel 2: (deltagandegrad 55 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Aktieindex
102,00
163,20
				
Avkastning: 50.000 x 55%2) x 60% = 16.500 kronor (31,0% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 16.500 = 66.500 kronor (5,5% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Värdeutveckling
+60%

Exempel 3: (deltagandegrad 55 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Aktieindex

102,00

91,80

-10%3)

Avkastning: 03) kronor (-1,5% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 0 = 50.000 kronor (-0,3% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Slutvärdet beräknas som ett genomsnitt av aktieindex värde en gång i månaden under perioden fr o m 9 oktober 2012 t o m 9 oktober 2013
(13 observationer).
2)
Deltagandegraden är indikativ och fastställs av Banken den 8 oktober 2008. Deltagandegraden torde komma att fastställas inom intervallet 50-60
procent.
3)
Negativ utveckling åsätts värde noll vid avkastningsberäkningen. Som lägst betalas 100 procent av nominellt belopp vid löptidens slut.		
1)
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SPAX Nanoteknik
Serie H - MAX
Allmänt
Serie H är en aktieindexobligation med ca 5 års löptid
och som emitteras till 110 procent av nominellt belopp.
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är beroende av utvecklingen av utvecklingen för Credit Suisse
Global Nanotechnology Index och den s k deltagandegraden. I index ingår bolag som utvecklar Nanoteknik.
En utförligare beskrivning av aktieindex finns på sidan
15.
Avkastning
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är
beroende av aktieindex utveckling under löptiden. Utvecklingen av aktieindex mäts i procent och motsvaras
av förändringen mellan start- och slutvärdet. Aktieindex
startvärde utgörs av aktieindex stängningsvärde den 9
oktober 2008. Aktieindex slutvärde beräknas som ett genomsnitt av stängningsvärde en gång i månaden under
perioden fr o m 9 oktober 2012 t o m 9 oktober 2013.
Det är sålunda aktieindex värde vid vart och ett av dessa
13 avläsningstillfällen som kommer att bestämma slutvärdet och därmed, tillsammans med deltagandegraden,
avkastningens storlek. Eftersom slutvärdet beräknas
som ett genomsnitt kan slutvärdet bli högre eller lägre

än vad som motsvarar aktieindex stängningsvärde på
slutdagen den 9 oktober 2013.
Deltagandegrad
Deltagandegraden fastställs av Banken den 8 oktober
2008. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 90-100 procent. Skulle marknadsräntorna falla med ca 0,1 procentenheter eller mer fram till
nämnda datum kan indikativ deltagandegrad komma att
justeras ned.
Återbetalning
Även om aktieindex utveckling skulle bli negativ, återbetalar Banken obligationens nominella belopp (1.000
kronor per obligation) på återbetalningsdagen den 23
oktober 2013. Placeraren riskerar således 100 kronor
per obligation, erlagt courtage samt den alternativa
avkastning som en annan placering hade kunnat ge.
Bankens utfästelse avseende nominellt belopp gäller ej
vid försäljning under löptiden utan endast på återbetalningsdagen.

Exempel
Nedan följer tre exempel på återbetalat belopp vid olika antagande om aktieindex värdeutveckling och en antagen
deltagandegrad på 95 procent. Likvidbeloppet motsvarar köp av 50 obligationer à 1.100 kronor (55.000 kronor) och
värdena avser belopp före skatt.
Exempel 1: (deltagandegrad 95 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Aktieindex

102,00

132,60

+30%

Avkastning: 50.000 x 95%2) x 30% = 14.250 kronor (15,1% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 14.250 = 64.250 kronor (2,8% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Exempel 2: (deltagandegrad 95 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Aktieindex
102,00
163,20
				
Avkastning: 50.000 x 95%2) x 60% = 28.500 kronor (40,6% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 28.500 = 78.500 kronor (7,0% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Värdeutveckling
+60%

Exempel 3: (deltagandegrad 95 procent 2))
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Aktieindex

102,00

91,8

-10%3)

Avkastning: 03) kronor (-10,4% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 0 = 50.000 kronor (-2,2% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Slutvärdet beräknas som ett genomsnitt av aktieindex värde en gång i månaden under perioden fr o m 9 oktober 2012 t o m 9 oktober 2013
(13 observationer).
2)
Deltagandegraden är indikativ och fastställs av Banken den 8 oktober 2008. Deltagandegraden torde komma att fastställas inom intervallet 90-100
procent.
3)
Negativ utveckling åsätts värde noll vid avkastningsberäkningen. Som lägst betalas 100 procent av nominellt belopp vid löptidens slut.		
1)

				

11

Beskrivning av underliggande värden
Fast EUR Index
SPAX FRB Euro är kopplad till ett aktivt ränteindex,
UBS FAST EUR Index, vilket baseras på terminsräntan för 3-månaders EUR Libor. Detta index är byggt
på en strategi som utnyttjar marknadens överskattning av de framtida räntenivåerna . Strategin baseras
på att köpa tremåndersplaceringar med likvid om tolv
månader, det så kallade femte FRA-Kontraktet, och
rulla dessa placeringar var tredje månad. Strategin genomförs undantagslöst och är således strikt
reglerad. Efter en indexering skapas UBS FAST EUR
Index som därmed kan liknas vid ett aktivt ränteindex.

UBS Fast EUR Index noterades till 113,7 den
5 september 2008, vilket är en minskning med
0,4% sedan årsskiftet.
Indexutvecklingen för kalenderåren 2002-2007
är teoretiskt framräknade och har varit ca +1,9,
+0,7, +0,8, -0,1, -0,9 och -0,4 procent.

Kursutveckling för UBS Fast EUR Index
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I diagrammet ovan återges historiska data för perioden 1 januari 2003 till och med 5 september 2008. Det bör observeras att
historiskt material och historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall.
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GALAXY EUR WORLD Excess Return Index
BNP Paribas valutaindex GALAXY EUR WORLD Excess Return Index speglar utvecklingen för månatliga
carry trades. Urvalet görs bland valutor inom G 10
området och 15 valutor från tillväxtländer, samtliga
mot euro (se nedan).
Varje månad väljs och viktas maximalt fyra valutapar
(åtta valutor) enligt vissa förutbestämda kriterier.
Dessa valutapar bildar en korg vars värdeutveckling
speglas i index.
Valutor där kursrörligheten (volatiliteten) signifikant
ökat exkluderas genom ett s k volatilitetsfilter där
kursrörligheten under den senaste månaden jämförs
med kursrörligheten det senaste året. Efter volatilitetskontrollen sätts de olika valutaparen samman så
att valutan med högst ränta och valutan med lägst
ränta bildar ett valutapar, valutan näst högsta räntan
och valutan med näst lägsta räntan bildar ett andra
valutapar o s v för maximalt fyra valutapar.
G 10
USD amerikanska dollar
GBP brittiska pund
NOK norska kronor
SEK Svenska kronor
CHF schweiziska franc
JPY japanska yen
NZD Nya Zeeländska dollar
CAD canadensiska dollar
AUD australienska dollar

Varje valutapar väger lika mycket och i varje valutapar placerar (lång position) index i valutan
med högst ränta och lånar (kort position) i den
valutan med lägst ränta. Valutapar som inte
uppfyller uppsatta kriterier avseende tillräckligt
stor ränteskillnad exkluderas.
För att minska risken i valutaindex finns en s k
volatilitets cap. Om kursrörligheten i valutaindex överstiger 10 procent justeras valutaparens
vikt i index. Inget valutapar kan dock ha en vikt
överstigande 25 procent av index. De valutor
som vid var tillfälle inte ingår i index har vikt 0.
GALAXY EUR WORLD Excess Return Index
noterades till 540,06 den 5 september 2008, vilket är en minskning med 1,7% sedan årsskiftet.
Indexutvecklingen för kalenderåren 2002-2007
är teoretiskt framräknade och har varit ca +15,
+42, +27, +18, +6 och +8 procent.

Tillväxtvalutor
INR indiska rupies
PHP philippinska pesos
SGD singapore dollar
TWD taiwan dollar
KRW sydkoreanska won
IDR indonesiska rupiah
PLN polska zloty
CZK tjeckiska korunas

HUF ungerska forinter
SKK slovakiska korunas
TRY turkiska lira
ZAR sydafrikanska rand
CLP chilenska pesos
MXN mexikanska pesos
BRL brasilianska real

Kursutveckling för BNP Paribas valutaindex GALAXY EUR WORLD Excess Return Index
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I diagrammet ovan återges historiska data för perioden 1 januari 2003 till och med 5 september 2008. Det bör observeras att
historiskt material och historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall.
Banken har enligt licensavtal rätt att använda GALAXY EUR World Excess Return Index. Banken är därvid skyldig att inkludera
nedanstående text.
The GALAXY EUR World Excess Return Index ("Galaxy BPGXYWER Index") is the exclusive property of BNP Paribas (“BNPP”).
The Galaxy BPGXYWER Index is used by SWEDBANK AB under licence. The SPAX Galaxy World are not endorsed or approved
in any way by BNPP. BNPP do not make any warranties whatsoever in relation to the Galaxy BPGXYWER Index and are not liable
for any losses caused by the use thereof.
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Credit Suisse Water Index
avkastningsförmåga samt förmåga att uppvisa en stabil
trend. Företagen rangordnas efter poäng och HOLT väljer sedan ut de 30 högst rankande bolagen för att ingå i
index. Indexet viktar om varje halvår.
Den 5 september 2008 noterades index till 396,8 vilket
är en minskning med ca 21,6 procent sedan årsskiftet.
Indexutvecklingen för kalenderåren 2003-2007 har varit
ca +56, +32, +33, +45 och +32 procent.

Credit Suisse Water Index baseras på 30 bolag som är
verksamma inom vattenhantering. Bolagen kan delas in i
olika sektorer som; bolag som bygger infrastruktur för vatten, bolag som utvinner vattenkällor, vattenreningsbolag,
avsaltningsföretag, bolag som är verksamma inom försäljning av drycker.
Indexet är globalt och likaviktat. Urvalet för index består
av 128 bolag inom vattenhantering där endast de likvida
väljs ut. Därefter analyseras dessa bolag av analysföretaget HOLT. Varje företag poängsätts efter dess värdering,
Kursutveckling för Credit Suisse Water Index
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I diagrammet ovan återges historiska data för perioden 1 januari 2003 till och med 5 september 2008. Det bör observeras att
historiskt material och historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall.

Banken har enligt licensavtal rätt att använda Credit Suisse Water Index. Banken är därvid skyldig att inkludera nedanstående
text. 					
Disclaimer
The rules of the Credit Suisse Water Index may be amended by Credit Suisse Securities (Europe) Limited (the .Index Creator.). An amendment to the rules may
result from, without limitation, a change to the construction or calculation rules for the Index or from the Index Creator determining that a change to the rules is required
or desirable in order to update them or to address an error, omission or ambiguity. No assurance can be given that any such amendment would not be prejudicial to the
investors. The end-of-day value of the Credit Suisse Water Index is published by Standard & Poor.s subject to the provisions in the rules of the Index. None of the Index
Creator or any of its affiliates or Standard & Poor.s is obliged to publish any information regarding the index other than as stipulated in the rules of these indices. The Index Creator may enter into licensing arrangements with investors pursuant to which the investor in question can obtain further and more detailed information, such as the
constituent stocks, against payment of licensing fees and typically subject to a time lag. It is expected that only large professional investors will enter into such licensing
arrangements.. "The Securities are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by Credit Suisse Group, Credit Suisse Securities (Europe) Limited ("CSS(E)
L"), and/or any of its affiliates or Standard & Poor.s, a division of the McGraw-Hill Companies, Inc. (.S&P.) and neither CSG, CSS(E)L nor S&P makes any warranty or
representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to the results to be obtained from the use of the Credit Suisse Water Index ("the Index") and/or the figure at
which the said Index stands at any particular time on any particular day or otherwise. The Index is compiled by CSS(E)L and maintained and calculated by S&P. However,
neither CSS(E)L nor S&P shall be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and neither CSS(E)L nor S&P shall be under any
obligation to advise any person of any error therein." 11 Credit Suisse Group, Credit Suisse Securities (Europe) Limited and/or any of its affiliates have not published or
approved this document and accept no responsibility for its contents or use.
The Index is the exclusive property of and currently sponsored by the Index Creator which has contracted with Standard & Poor.s (the .Index Calculation Agent.) to
maintain and calculate the Index. The Securities are not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Index Creator or the Index Calculation Agent. Neitherthe
Index Creator nor the Index Calculation Agent has any obligation to take the needs of any person into consideration in composing, determining or calculating theIndex (or
causing the Index to be calculated). In addition, neither the Index Creator nor the Index Calculation Agent makes any warranty or representation whatsoever, express or
implied, as to the results to be obtained from the use of the Index and/or the level at which the Index stands at any particular time on any particular day orotherwise, and
neither the Index Creator nor the Index Calculation Agent shall be liable, whether in negligence or otherwise, to any person for any errors or omissionsin the Index or in
the calculation of the Index or under any obligation to advise any person of any errors or omissions therein.
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Credit Suisse Global Nanotechnology Index
Credit Suisse Global Nanotechnology Index är ett globalt,
dynamisk och välbalanserad index som ska reflektera
tillväxtpotentialen för bolag på marknaden inom nanoteknologiområdet. Indexet består av olika 25 bolag som är
verksamma inom utvecklingen för alla de fem nanoteknologiska sektorerna. Omviktningen sker varje halvår och de
ingående bolagen i indexet är alltid de största och ledande
från varje sektor. Dock får inget bolag får ingå med mer

än 10 procent.
Den 5 september 2008 noterades index till 102,55 vilket
är en minskning med ca 22,2 procent sedan årsskiftet.
Indexutvecklingen för kalenderåren 2003-2007 har varit
ca +38, +3, +40 -11 och +5 procent.

Kursutveckling för Credit Suisse Global Nanotechnology Index
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I diagrammet ovan återges historiska data för perioden 1 januari 2003 till och med 5 september 2008. Det bör observeras att
historiskt material och historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall.

Banken har enligt licensavtal rätt att använda Credit Suisse Global Nanotechnology Index. Banken är därvid skyldig att inkludera nedanstående text.					
Disclaimer

The rules of the Credit Suisse Water Index may be amended by Credit Suisse Securities (Europe) Limited (the .Index Creator.). An amendment to the rules may result from, without limitation, a change to the construction or calculation rules for the Index or from the Index Creator
determining that a change to the rules is required or desirable in order to update them or to address an error, omission or ambiguity. No assurance can be given that any such amendment would not be prejudicial to the investors. The end-of-day value of the Credit Suisse Water Index is
published by Standard & Poor.s subject to the provisions in the rules of the Index. None of the Index Creator or any of its affiliates or Standard &
Poor.s is obliged to publish any information regarding the index other than as stipulated in the rules of these indices. The Index Creator may enter
into licensing arrangements with investors pursuant to which the investor in question can obtain further and more detailed information, such as the
constituent stocks, against payment of licensing fees and typically subject to a time lag. It is expected that only large professional investors will
enter into such licensing arrangements. "The Securities are not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by Credit Suisse Group, Credit
Suisse Securities (Europe) Limited ("CSS(E)L"), and/or any of its affiliates or Standard & Poor.s, a division of the McGraw-Hill Companies, Inc.
(.S&P.) and neither CSG, CSS(E)L nor S&P makes any warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to the results to be
obtained from the use of the Credit Suisse Water Index ("the Index") and/or the figure at which the said Index stands at any particular time on any
particular day or otherwise. The Index is compiled by CSS(E)L and maintained and calculated by S&P. However, neither CSS(E)L nor S&P shall
be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and neither CSS(E)L nor S&P shall be under any obligation
to advise any person of any error therein." Credit Suisse Group, Credit Suisse Securities (Europe) Limited and/or any of its affiliates have not
published or approved this document and accept no responsibility for its contents or use.
The Index is the exclusive property of and currently sponsored by the Index Creator which has contracted with Standard & Poor.s (the .Index
Calculation Agent.) to maintain and calculate the Index. The Securities are not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Index Creator
or the Index Calculation Agent. Neither the Index Creator nor the Index Calculation Agent has any obligation to take the needs of any person into
consideration in composing, determining or calculating the Index (or causing the Index to be calculated). In addition, neither the Index Creator nor
the Index Calculation Agent makes any warranty or representation whatsoever, express or implied, as to the results to be obtained from the use
of the Index and/or the level at which the Index stands at any particular time on any particular day or otherwise, and neither the Index Creator nor
the Index Calculation Agent shall be liable, whether in negligence or otherwise, to any person for any errors or omissions in the Index or in the
calculation of the Index or under any obligation to advise any person of any errors or omissions therein.
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Emissionsvolym

Emissionsbeloppet uppgår till lägst 10.000.000 kronor
för varje serie och högst 1.000.000.000 kronor för lånet i
sin helhet. Banken förbehåller sig dock rätten att förändra
emissionsbeloppet för lånet eller viss serie i samband med
emissionen eller genom amortering under lånets löptid.

Anvisningar för deltagande

Fullständigt ifylld anmälningssedel skall senast den 3 oktober 2008 lämnas till något av Bankens eller samverkande
sparbankers kontor. Anmälningssedel kan även lämnas
den 4 oktober 2008 till bankkontor som har lördagsöppet.
Anmälan skall innehålla uppgift om vald serie, tecknat
nominellt belopp, personuppgifter, VP-konto/depå samt
konto i Banken eller samverkande sparbank som beloppet
jämte courtage automatiskt kan dras ifrån.

Betalning och courtage

		

Avräkningsnota beräknas utsändas den 8 oktober 2008 till
alla som erhållit tilldelning. Courtage utgår med 1,5 procent
beräknat på placerat belopp.
För att erhålla tilldelning måste ett belopp uppgående
till minst summa nominellt belopp x emissionskurs och
courtage ("Likvidbelopp") finnas tillgängligt på i anmälningssedeln angivet konto från och med den 7 oktober
2008 klockan 07:00. Betalning av tilldelade obligationer
sker genom automatisk dragning från placerarens konto i
Banken eller samverkande sparbank på likviddagen den
10 oktober 2008.
Banken äger rätt att makulera anmälningssedel om inte
erforderligt belopp finns tillgängligt på i anmälningssedeln
angivet konto senast den 7 oktober 2008 klockan 07:00.

Upptagande till handel vid reglerad marknad
Ansökan om upptagande till handel vid reglerad marknad
kommer att inges till OMX Nordic Exchange Stockholm.
Banken förbehåller sig rätten att uppta lånet till handel vid
annan reglerad marknad eller handelsplattform.

Marknad

En investering i serie A och B bör ses på ca tre års sikt, en
investering i serie C och D bör ses på fyra års sikt och en
investering i serie E, F, G och H bör ses på fem års sikt.
Obligationerna kommer att vara upptagna till handel vid
reglerad marknad och Banken kommer löpande att ställa
köpkurser och när så är möjligt även säljkurser under
löptiden. Kurserna är relaterade till rådande ränteläge i
Sverige och utomlands och värdeutvecklingen för de olika
tillgångsslagen som ingår i respektive serie samt likviditeten
i respektive serie och underliggande tillgångsslag. Ju sämre
likviditet desto större skillnad mellan köp och säljkurs.
Köpkurs kan vid en försäljning under löptiden komma att
understiga obligationens nominella belopp.

Kortnamn		
Serie A:
Serie B:
Serie C:
Serie D:
Serie E:
Serie F:
Serie G:
Serie H:

SWEOFR01
SWEOFR02
SWEOVG03
SWEOVG04
SWEOH2O1
SWEOH2O2
SWEONA01
SWEONA02

Inställande av emission

Emissionen av en viss serie kan komma att inställas, om det
efter anmälningstidens utgång visar sig att den tecknade
volymen understiger 10.000.000 kronor.
För Serie A och B gäller att om marknadsläget fram till
startdagen skulle utvecklas så att en deltagandegrad på
lägst 1350 procent för serie A och lägst 2700 procent för
serie B ej kan lämnas, kommer emissionen av ifrågavarande serie inte att fullföljas.
För Serie C och D gäller att om marknadsläget fram till
startdagen skulle utvecklas så att en deltagandegrad på
lägst 75 procent för serie C och lägst 130 procent för serie
D ej kan lämnas, kommer emissionen av ifrågavarande
serie inte att fullföljas.
För Serie E och F gäller att om marknadsläget fram till
startdagen skulle utvecklas så att en deltagandegrad på
lägst 40 procent för serie E och lägst 80 procent för serie
F ej kan lämnas, kommer emissionen av ifrågavarande
serie inte att fullföljas.
För Serie G och H gäller att om marknadsläget fram till
startdagen skulle utvecklas så att en deltagandegrad på
lägst 40 procent för serie G och lägst 80 procent för serie
H ej kan lämnas, kommer emissionen av ifrågavarande
serie inte att fullföljas.
Banken förbehåller sig dessutom rätten att inställa
emission av viss serie om angivna faktorer för avkastningsberäkningen skulle bli högre än ovan sagda, men ändå
så låga att en placering i vederbörande serie enligt
Bankens bedömning inte framstår som en attraktiv
placering. Banken förbehåller sig vidare rätten att helt
eller delvis inställa emissionen av detta lån eller viss serie
om sådana omständigheter i övrigt inträffar som enligt
Bankens bedömning kan äventyra lånets eller viss series
framgångsrika genomförande. Uppgift om inställd emission
lämnas på begäran av Bankens kontor och ej genom
särskilt meddelande.
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Tidsplan
15 september 2008 - 3 oktober 2008

Anmälningstid. För bankkontor med lördagsöppet gäller den 4 oktober.

7 oktober 2008, kl 07:00		
					

Från och med denna tidpunkt skall likvidbeloppet finnas tillgängligt på
placerarens konto för Bankens reservering.

8 - 10 oktober 2008		
					
					

Fastställande av olika faktorer för avkastningsberäkningen för respektive serie. I händelse av s k marknadsavbrott, se kompletterande allmänna villkor för ytterligare information.

8 oktober 2008		

Avräkningsnotor utsänds

8 oktober 2008		

Beräknad tidpunkt för utsändande av VP-avier eller motsvarande.

10 oktober 2008		

Det av Banken reserverade beloppet dras från placerarens konto.

13 oktober 2008		
					
					

Dag för offentliggörande av specifika faktorer för avkastningsberäkning
för respektive serie samt seriens fastställda emissionsvolym
(se www.swedbank.se/spax).		

13 oktober 2008		
					
					

Beräknad dag för upptagande till handel vid OMX Nordic Exchange
Stockholm (listan OMX STO Retail Bonds Structured Products) och
obligationerna kan börja handlas på andrahandsmarknaden.

12 oktober 2011		
26 oktober 2011		
					

		

Fastställande av index utveckling för serie A och B.
Utbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning för serie A och
B.

10 oktober 2012		

Fastställande av index utveckling för serie C och D.

24 oktober 2012		
			

Utbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning för serie C
och D.

9 oktober 2013		
23 oktober 2013		
					

Fastställande av index utveckling för serie E, F, G och H.
Utbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning för serie E, F,
G och H.				
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Skatteaspekter
Nedanstående information utgör endast en kortfattad redogörelse för nu gällande skatteregler avseende fysiska
personer bosatta i Sverige och svenska dödsbon. Redogörelsen gör inte anspråk på att vara fullständig, utan är
endast avsedd som en allmänt hållen information.
Inkomstskatt

Serie A, B, C och D

Om obligationen avyttras under löptiden eller genom
inlösen på återbetalningsdagen skall realiserad
kapitalvinst/-förlust behandlas som ränta. Beräkning av
kapitalvinst respektive kapitalförlust ska ske enligt s k
genomsnittsmetoden. Kapitalförlust får kvittas fullt ut mot
andra intäkter i inkomstslaget kapital.

Serie E, F, G och H

Obligationerna är aktierelaterade värdepapper som
beskattas enligt reglerna för delägarrätter. Avyttring under
löptiden respektive inlösen skall därför redovisas som
kapitalvinst (reavinst) respektive kapitalförlust (reaförlust).
Kapitalvinst beskattas med 30 procent i inkomstslaget
kapital. Då obligationerna är marknadsnoterade,
får kapitalförlust kvittas fullt ut mot kapitalvinst på
marknadsnoterade aktier och övriga aktieliknande
värdepapper samt på ej marknadsnoterade aktier. I övrigt
medges avdrag med 70 procent av förlusten mot övriga
intäkter i inkomstslaget kapital.

Handelsbolag/kommanditbolag

Placering i värdepapper hos handelsbolag/kommanditbolag (HB/KB) medför - till skillnad från vad som gäller
beträffande enskild näringsverksamhet - inte att något
uttag av kapital från företaget anses ha skett. Kapitalvinst
beskattas hos bolagsmännen i inkomstslaget näringsverksamhet, vilket medför att det utgår såväl inkomstskatt
som egenavgifter/särskild löneskatt. Det höga skatteuttaget
innebär att värdepappersplaceringar i normalfallet inte
bör ske i HB/KB. Särskilda regler gäller beträffande s k
näringsbetingade aktier och liknande värdepapper samt
då bolagsmännen utgörs av juridiska personer.

Aktiebolag

Aktiebolag beskattas för avkastning och kapitalvinst
i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 % statlig
skatt. Skattskyldighet inträder det beskattningsår då
tillgången avyttras. Kapitalvinst/förlust beräknas enligt
de skattemässiga reglerna som gäller för inkomstslaget
kapital. Kapitalförlust är avdragsgill till 100 procent
endast mot kapitalvinster. Uppkommer underskott,
dvs kapitalförlusterna överstiger kapitalvinsterna, får
underskottet inte dras av mot övriga inkomster utan får
istället sparas och dras av mot framtida kapitalvinster.
Särskilda regler gäller vid yrkesmässig handel med
värdepapper, dvs. då dessa anses utgöra lagertillgång.

NÄRINGSVERKSAMHET

Nedanstående information utgör endast en kortfattad
redogörelse för nu gällande skatteregler avseende juridiska personer. Redogörelsen gör inte anspråk på att
vara fullständig, utan är endast avsedd som en allmänt
hållen information.
Inkomstskatt

Enskild näringsverksamhet

En placering i värdepapper kan skattemässigt inte ingå
i enskild näringsverksamhet (EN). En omplacering från
bankkonto i EN till värdepapper ses därför som ett
uttag ur EN och detta kan, på grund av skattereglerna
om räntefördelning och avsättning till expansionsfond,
medföra ett högt skatteuttag hos näringsidkaren. Kapitalet
kommer efter uttaget (omplaceringen) att beskattas hos
den enskilde företagaren som privatperson, d v s enligt
reglerna för fysiska personer i inkomstslaget kapital. Om
en enskild näringsidkare önskar omplacera medel från
bankinlåning till placering i värdepapper, måste hänsyn tas
till effekterna av de ovan nämnda reglerna. Beräkningar
av de skatteeffekter som kan bli följden av en sådan
omplacering, bör göras i samråd med företagets revisor/
rådgivare.
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KOMPLETTERANDE ALLMÄNNA VILLKOR

Lån
523, serie A och B

Dessa kompletterande allmänna villkor ska läsas tillsammans med de
allmänna villkoren för MTN i Prospektet.

Kapitalbelopp
Med Kapitalbelopp avses det nominella beloppet samt eventuell avkastning för MTN som skall betalas till Fordringshavare på
Återbetalningsdagen.
Avkastning
En MTNs avkastning, som erläggs på Återbetalningsdagen, är relaterad till utvecklingen av Ränteindex och skall uppgå till:
a) nominellt belopp x Deltagandegrad x (Slutvärde-Startvärde)/
Startvärde, om Slutvärde är högre än Startvärde; eller
b) noll (0), om Slutvärde är lika med eller lägre än Startvärde.
Vid beräkning av avkastning skall nedanstående definitioner ha
följande innebörd:
”Deltagandegrad"
		
		

den procentsats för beräkning av avkastning
som fastställs av Banken i samband med att
Startvärde fastställs;

”Marknadsavbrott”
		
		
		
		
		
		
		
		

handelsstopp eller begränsning av handeln
eller stängning av relevant marknadsplats
med påföljd att handeln relaterad till Ränte-		
index omöjliggörs eller försvåras. För att
Marknadsavbrott skall anses föreligga skall
störningen vara väsentlig till såväl varaktighet
som omfattning. Banken avgör i det enskilda
fallet om en störning är så väsentlig att ett
Marknadsavbrott skall anses föreligga;

”Noteringsdag”
		

dag då Ränteindex stängningsvärde 		
publiceras;

”Ränteindex”
		

UBS Fast EUR Index (Bloomberg kod
UBFTEU);

”Startvärde”
		
		
		
		

den officiella stängningskursen den 8 		
oktober 2008 eller, om denna dag inte är 		
Noteringsdag eller om ett Marknadsavbrott då
föreligger, närmast påföljande Noteringsdag
utan Marknadsavbrott;

”Slutvärde”
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

den officiella stängningskursen den 12 		
oktober 2011 eller, om denna dag inte
är Noteringsdag eller om ett Marknadsavbrott
då föreligger, närmast påföljande Noteringsdag utan Marknadsavbrott. Alternativt det
avvikande värde som den av Banken utsedda
kalkyleringsagenten i enlighet med marknadspraxis fastställer för Noteringsdag med
Marknadsavbrott. Sistnämda värde kan
komma att avvika från publicerat stängningsvärde. Skulle ett Marknadsavbrott fortgå 		
under en längre tid än fem Noteringsdagar 		
i följd, med påföljd att ett visst Slutvärde inte
kunnat fastställas, skall detta värde fastställas
av Banken utifrån då gällande förutsättningar.
Banken äger härvid rätten att uppskatta
aktuella värden för parametrar som ingår i
Ränteindex och för vilken tillförlitligt värde 		
saknas;

Justeringar
Skulle Ränteindex inte längre produceras, eller skulle formeln eller
metoden för beräkning av Ränteindex komma att ändras under löptiden
äger Banken fastställa Startvärde och/eller Slutvärde till andra värden
än vad som följer av det ovanstående, byta ut Ränteindex mot annat
liknande index eller vidta andra åtgärder för beräkning av avkastning,
som enligt Bankens bedömning överensstämmer med gällande
marknadspraxis eller som Banken finner mer ändamålsenliga. Skulle
Ränteindex stängningsvärden ändras av den organisation som utfört
beräkningarna, äger Banken justera värdena i motsvarande mån.
MTN
Obligation.
Valörer
Nominellt SEK 1.000, eller hela multiplar därav, vid tecknande dock
lägst nominellt SEK 50.000.
Återbetalningsdag
Den 26 oktober 2011, dock tidigast - förutsatt att Banken inte i det
särskilda fallet bestämmer tidigare tidpunkt - sju Bankdagar efter
den dag då Slutvärde kunnat fastställas.
Räntekonstruktion
Lånet är av s k nollkupongskonstruktion.
Upptagande till handel vid reglerad marknad
Ja.
ISIN-kod
Serie A:		
Serie B:		
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SE0002594051
SE0002594069

Lån
523, serie C och D

”Valutaindex”
		

Kapitalbelopp
Med Kapitalbelopp avses det nominella beloppet samt eventuell avkastning för MTN som skall betalas till Fordringshavare på
Återbetalningsdagen.

Justeringar
Skulle Valutaindex inte längre produceras, eller skulle formeln eller
metoden för beräkning av Valutaindex komma att ändras under löptiden
äger Banken rätt att fastställa Startvärde och/eller Slutvärde till andra
värden än vad som följer av det ovanstående, byta ut Valutaindex
mot annat liknande index eller vidta andra åtgärder för beräkning av
avkastning, som enligt Bankens bedömning överensstämmer med
gällande marknadspraxis eller som Banken finner mer ändamålsenliga.
Skulle Valutaindex stängningsvärden ändras av den organisation
som utfört beräkningarna, äger Banken rätt att justera värdena i
motsvarande mån.

Avkastning
En MTNs avkastning, som erläggs på Återbetalningsdagen, är relaterad till utvecklingen av Valutaindex och skall uppgå till:
a) nominellt belopp x Deltagandegrad x [(Slutvärde - Startvärde)
/Startvärde], om Slutvärde är högre än Startvärde; eller
b) noll (0), om Slutvärde är lika med eller lägre än Startvärde.
Vid beräkning av avkastning skall nedanstående definitioner ha
följande innebörd:
”Deltagandegrad”
		
		

den procentsats för beräkning av avkastning
som fastställs av Banken i samband med att
Startvärde fastställs;

”Marknadsavbrott”
		
		
		
		
		
		
		
		

handelsstopp, begränsning av handeln eller
stängning av relevant marknadsplats med 		
påföljd att handeln relaterad till Valutaindex		
omöjliggörs eller försvåras. För att Marknadsavbrott skall anses föreligga skall störningen
vara väsentlig till såväl varaktighet som omfattning. Banken avgör i det enskilda fallet om
en störning är så väsentlig att ett Marknadsavavbrott skall anses föreligga;

”Noteringsdag”
		

dag då Valutaindex stängningsvärde 		
publiceras;

”Startvärde”
			
			
			
			
			
			
			
			

det av Banken fastställda officiella stängningsvärdet för Valutaindex den 10 oktober 2008.
Om denna dag inte är en Noteringsdag,
eller om ett Marknadsavbrott då föreligger,
äger Banken rätt att i stället fastställa Startvärde med utgångpunkt från Valutaindex
stängningsvärde närmast påföljande
Noteringsdag under vilken ett Marknads-		
avbrott inte föreligger;

”Slutvärde”

det av Banken fastställda officiella stängningsvärdet för Valutaindex den 10 oktober 2012.
Om denna dag inte är Noteringsdag, eller om
ett Marknadsavbrott då föreligger, närmast
påföljande Noteringsdag under vilken ett
Marknadsavbrott inte föreligger. Alternativt det
avvikande värde som den av Banken utsedda
kalkyleringsagenten i enlighet med marknadspraxis fastställer för Noteringsdag med Marknadsavbrott. Sistnämda värde kan komma att
avvika från publicerat stängningsvärde. Skulle
ett Marknadsavbrott fortgå under en längre tid
än fem Noteringsdagar i följd, med påföljd att ett
visst Slutvärde inte kunnat fastställas, skall detta
värde fastställas av Banken utifrån då gällande
förutsättningar. Banken äger härvid rätten att
uppskatta aktuella värden för parametrar som
ingår i Valutaindex och för vilken tillförlitligt värde
saknas;

Galaxy EUR World Excess Return 		
Index, (Bloomberg kod: BPGXYWER);

MTN
Obligation.
Valörer
Nominellt SEK 1.000 eller hela multiplar därav, vid tecknande dock
lägst nominellt SEK 50.000.
Återbetalningsdag
Den 24 oktober 2012, dock tidigast – förutsatt att Banken inte i det
särskilda fallet bestämmer tidigare tidpunkt – sju Bankdagar efter den
dag då Slutvärde kunnat fastställas.
Räntekonstruktion
Lånet löper utan ränta, s k nollkupongskonstruktion.
Upptagande till handel vid reglerad marknad
Ja.
ISIN-Kod
Serie C: SE0002594077
Serie D: SE0002594085
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Lån
523, serie E och F

"Slutvärde"

Kapitalbelopp
Med Kapitalbelopp avses det nominella beloppet samt eventuell avkastning för MTN som skall betalas till Fordringshavare på
Återbetalningsdagen.
Avkastning
En MTNs avkastning, som erläggs på Återbetalningsdagen, är relaterad till utvecklingen av Aktieindex och skall uppgå till:
a) nominellt belopp x Deltagandegrad x [(Slutvärde - Startvärde)
/Startvärde], om Slutvärde är högre än Startvärde; eller
b) noll (0), om Slutvärde är lika med eller lägre än Startvärde.
Vid beräkning av avkastning skall nedanstående definitioner ha
följande innebörd:
”Aktieindex”		
		

Credit Suisse Water Index (Bloomberg kod:
CSWTR)

”Deltagandegrad”
		
		

den procentsats för beräkning av avkastning
som fastställs av Banken i samband med att
Startvärde fastställs;

”Marknadsavbrott”
		
		
		
		
		
		
		
		
		

handelsstopp eller begränsning av handeln
i någon eller några aktier som ingår i Aktieindex, eller i options-/terminskontrakt relaterade
till Aktieindex, samt stängning av relevant aktiebörs eller marknadsplats. För att Marknadsavbrott skall anses föreligga skall störningen
vara väsentlig till såväl varaktighet som 		
omfattning. Banken avgör i det enskilda fallet om en störning är så väsentlig att ett Marknadsavbrott skall anses föreligga;

”Noteringsdag”
		
		
		
		
		
		
		
		
		

förutbestämd handelsdag på aktie-, terminsoch optionsbörser relaterade till Aktieindex.
Om en dag utgör förutbestämd handelsdag
för vissa men inte samtliga aktier respektive
termins-/optionskontrakt relaterade till Aktieindex, eller om en dag utgör förutbestämd handelsdag med planerad inskränkning i den normala öppethållandetiden (halv dag), äger 		
Banken rätt att i varje särskilt fall bestämma
om en sådan dag skall utgöra Noteringsdag;

”Startvärde”
		
		
		
		
		
		
		

det av Banken fastställda officiella stängningsvärdet för Aktieindex den 9 oktober 2008.
Om denna dag inte är en Noteringsdag, eller
om ett Marknadsavbrott då föreligger, äger
Banken rätt att i stället fastställa Startväde
med utgångspunkt från Aktieindex stängningsvärde närmast påföljande Noteringsdag under
vilken ett Marknadsavbrott inte föreligger;

det av Banken fastställda aritmetiska medelvärdet av Aktieindex stängningsvärde den 9:e
i varje månad fr o m den 9 april 2012 t o m
den 9 oktober 2013. Vid denna genomsnittsberäkning fastställs för sådan dag som inte
är Noteringsdag, eller som är Noteringsdag
med Marknadsavbrott, istället ett värde som
motsvarar stängningsvärdet för Aktieindex
närmast påföljande Noteringsdag utan Marknadsavbrott. Skulle ett Marknadsavbrott fortgå
under sammanlagt mer än åtta Noteringsdagar i följd, med påföljd att ett visst värde för
genomsnittsberäkningen inte kunnat fastställas, har Banken rätt men inte skyldighet
att fastställa detta värde utifrån då gällande
förutsättningar. Banken äger därvid rätt att
uppskatta aktuell kurs för aktie som ingår i
Aktieindex och för vilken tillförlitlig kurssättning
saknas.

Justeringar
Skulle Aktieindex inte längre produceras, eller skulle formeln eller
metoden för beräkning av Aktieindex komma att ändras under löptiden
äger Banken rätt att fastställa Startvärde och/eller Slutvärde till andra
värden än vad som följer av det ovanstående, byta ut Aktieindex
mot annat liknande index eller vidta andra åtgärder för beräkning av
avkastning, som enligt Bankens bedömning överensstämmer med
gällande marknadspraxis eller som Banken finner mer ändamålsenliga.
Skulle Aktieindex stängningsvärden ändras av den organisation
som utfört beräkningarna, äger Banken rätt att justera värdena i
motsvarande mån.
MTN
Obligation.
Valörer
Nominellt SEK 1.000 eller hela multiplar därav, vid tecknande dock
lägst nominellt SEK 50.000.
Återbetalningsdag
Den 23 oktober 2013, dock tidigast – förutsatt att Banken inte i det
särskilda fallet bestämmer tidigare tidpunkt – sju Bankdagar efter den
dag då Slutvärde kunnat fastställas.
Räntekonstruktion
Lånet löper utan ränta, s k nollkupongskonstruktion.
Upptagande till handel vid reglerad marknad
Ja.
ISIN-Kod
Serie E: SE0002594093
Serie F: SE0002594101
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Lån
523, serie G och H

"Slutvärde"

Kapitalbelopp
Med Kapitalbelopp avses det nominella beloppet samt eventuell avkastning för MTN som skall betalas till Fordringshavare på
Återbetalningsdagen.
Avkastning
En MTNs avkastning, som erläggs på Återbetalningsdagen, är relaterad till utvecklingen av Aktieindex och skall uppgå till:
a) nominellt belopp x Deltagandegrad x [(Slutvärde - Startvärde)
/Startvärde], om Slutvärde är högre än Startvärde; eller
b) noll (0), om Slutvärde är lika med eller lägre än Startvärde.
Vid beräkning av avkastning skall nedanstående definitioner ha
följande innebörd:
”Aktieindex”		
		

Credit Suisse Global Nanotechnology Index
(Bloomberg kod: CSGNIPEU)

”Deltagandegrad”
		
		

den procentsats för beräkning av avkastning
som fastställs av Banken i samband med att
Startvärde fastställs;

”Marknadsavbrott”
		
		
		
		
		
		
		
		
		

handelsstopp eller begränsning av handeln
i någon eller några aktier som ingår i Aktieindex, eller i options-/terminskontrakt relaterade
till Aktieindex, samt stängning av relevant aktiebörs eller marknadsplats. För att Marknadsavbrott skall anses föreligga skall störningen
vara väsentlig till såväl varaktighet som 		
omfattning. Banken avgör i det enskilda fallet om en störning är så väsentlig att ett Marknadsavbrott skall anses föreligga;

”Noteringsdag”
		
		
		
		
		
		
		
		
		

förutbestämd handelsdag på aktie-, terminsoch optionsbörser relaterade till Aktieindex.
Om en dag utgör förutbestämd handelsdag
för vissa men inte samtliga aktier respektive
termins-/optionskontrakt relaterade till Aktieindex, eller om en dag utgör förutbestämd handelsdag med planerad inskränkning i den normala öppethållandetiden (halv dag), äger 		
Banken rätt att i varje särskilt fall bestämma
om en sådan dag skall utgöra Noteringsdag;

”Startvärde”
		
		
		
		
		
		
		

det av Banken fastställda officiella stängningsvärdet för Aktieindex den 9 oktober 2008.
Om denna dag inte är en Noteringsdag, eller
om ett Marknadsavbrott då föreligger, äger
Banken rätt att i stället fastställa Startväde
med utgångspunkt från Aktieindex stängningsvärde närmast påföljande Noteringsdag under
vilken ett Marknadsavbrott inte föreligger;

det av Banken fastställda aritmetiska medelvärdet av Aktieindex stängningsvärde den 9:e
i varje månad fr o m den 9 oktober 2012 t o m
den 9 oktober 2013. Vid denna genomsnittsberäkning fastställs för sådan dag som inte
är Noteringsdag, eller som är Noteringsdag
med Marknadsavbrott, istället ett värde som
motsvarar stängningsvärdet för Aktieindex
närmast påföljande Noteringsdag utan Marknadsavbrott. Skulle ett Marknadsavbrott fortgå
under sammanlagt mer än åtta Noteringsdagar i följd, med påföljd att ett visst värde för
genomsnittsberäkningen inte kunnat fastställas, har Banken rätt men inte skyldighet
att fastställa detta värde utifrån då gällande
förutsättningar. Banken äger därvid rätt att
uppskatta aktuell kurs för aktie som ingår i
Aktieindex och för vilken tillförlitlig kurssättning
saknas.

Justeringar
Skulle Aktieindex inte längre produceras, eller skulle formeln eller
metoden för beräkning av Aktieindex komma att ändras under löptiden
äger Banken rätt att fastställa Startvärde och/eller Slutvärde till andra
värden än vad som följer av det ovanstående, byta ut Aktieindex
mot annat liknande index eller vidta andra åtgärder för beräkning av
avkastning, som enligt Bankens bedömning överensstämmer med
gällande marknadspraxis eller som Banken finner mer ändamålsenliga.
Skulle Aktieindex stängningsvärden ändras av den organisation
som utfört beräkningarna, äger Banken rätt att justera värdena i
motsvarande mån.
MTN
Obligation.
Valörer
Nominellt SEK 1.000 eller hela multiplar därav, vid tecknande dock
lägst nominellt SEK 50.000.
Återbetalningsdag
Den 23 oktober 2013, dock tidigast – förutsatt att Banken inte i det
särskilda fallet bestämmer tidigare tidpunkt – sju Bankdagar efter den
dag då Slutvärde kunnat fastställas.
Räntekonstruktion
Lånet löper utan ränta, s k nollkupongskonstruktion.
Upptagande till handel vid reglerad marknad
Ja.
ISIN-Kod
Serie G: SE0002594119
Serie H: SE0002594127
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Banken bekräftar härmed att dessa Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med allmänna villkor för Swedbank
AB:s MTN-program i sin lydelse enligt Prospektet och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp samt i
förekommande fall avkastning och ränta.
Stockholm den 12 september 2008
Swedbank AB (publ)
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