SPAX Valuta Trygghet PLUS
AIO511B
Avkastningen i SPAX Valuta Trygghet - SPAX är dels förutbestämd, dels beroende av kursutvecklingen
för en valutakorg med valutorna i Argentina, Indonesien och Sydafrika, samtliga enskilt mot euron.
Placeraren erhåller en lägsta avkastning givet att placeringen behålls hela löptiden, men har möjlighet till
högre avkastning om valutakorgens utveckling är gynnsam. Avkastningen är kopplad till 1/3 vardera av
ARS (Argentina, IDR (Indonesien) och ZAR (Sydafrika) mot EUR. Utvecklingen för valutakorgen mäts i
procent och motsvaras av förändringen mellan start- och slutkurser. Startkurser fastställs utifrån respektive
valutas fixing mot EUR på startdagen. Slutkurser beräknas som ett genomsnitt av respektive valutapars
fixing mot EUR en gång i veckan under löptidens sista månad (5 avläsningstillfällen). Eftersom slutkurserna
beräknas som ett genomsnitt kan slutkurserna bli högre eller lägre än de faktiska fixingkurserna på
slutdagen. Avkastningen motsvaras av 5 procent samt valutakorgens procentuella förstärkning mot EUR.
Är utvecklingen för valutakorgen lika med noll eller negativ utbetalas 105 procent av nominellt belopp.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startvärde:
Dag för fastställande av slutvärde:
Fastställd emissionsvolym:
g
g
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Deltagandegrad:
Lägsta återbetalningskurs:
Marknad:
Övrigt:

Startvärde:
EUR/ARS
EUR/IDR
EUR/ZAR

Swedbank AB
SWEOTV07
AIO511B
SE0002447771
1 000 kr
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
2008-06-05
2010-06-09
64 200 000 kr
2010-06-23
100%
190%
105%
valutorna i Argentina, Indonesien och Sydafrika,
samtliga enskilt mot euron.
Slutkursen fastställdes till 130.763

Startkurs:
4.72
14 366.99
12.04

En valutaobligation kombinerar valutamarknadens möjligheter med obligationens trygghet. Obligationens avkastning är
knuten till valutakursutvecklingen för en eller flera valutor. Den avkastning du får är, på olika sätt, beroende av denna
utveckling. Oavsett utvecklingen på just den eller de valutor som din SPAX är kopplad 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.

