Slutliga Villkor
Lån 553

Swedbank ABs
SPAX Lån 553

Östergötland - Återbetalningsdag 2013-12-17
Serie A (SWEOOG01) - BAS (sidan 4-5)

Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Serie B (SWEOOG02) - MAX (sidan 6-7)

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 553, serie A och B 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 1 december 2008 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 553, serie A och B 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.
Riskhanteringsmarginalen skall även täcka Bankens
kostnader för exempelvis licenser kopplade till lånet,
anslutning till Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) och
upptagande till handel på reglerad marknad. Sedan samtliga
kostnader erlagts kvarstår ett överskott eller underskott vid
löptidens slut som utgör Bankens resultat för lånet. Baserat
på historiska värden för liknande 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/prospekt) 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 7 och följande sidor i Prospektet.
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INFORMATION OM LÅN 553, SERIE A och B,
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 och B,
vilkas avkastning är beroende av utvecklingen för en korg
av aktier.

banken. Likvid erläggs genom att Banken debiterar 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 1 december 2009 klockan 07:00 (se Betalning och courtage sidan 10). Minsta investering för Serie
A är fem obligationer à 1.000 kronor (5.000 kronor), och
för Serie B fem obligationer à 1.100 kronor (5.500 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 villkor, där specifika villkor för varje serie
anges (se sidan 13-14). Denna inbjudan utgör Slutliga
Villkor till Bankens lån nr 553. Prospekt för Swedbanks
MTN-program har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bankens hemsida
(www.swedbank.se/prospekt) 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 på en reglerad marknad. Banken
kommer löpande att ställa köpkurser. Placeraren kan därför
sälja hela eller delar av sitt innehav under lånets löptid till
gällande marknadskurs. Om möjligt kommer även säljkurser att ställas, se även avsnitt Marknad på sidan 10. 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 eller gör en anmälan genom Telefon-
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SPAX Östergötland
Serie A - BAS
Allmänt
Serie A är en aktieindexobligation 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 en aktiekorg bestående av
10 bolag som bedriver verksamhet i Östergötland. En
utförligare beskrivning av respektive aktie finns på
sidan 8-9.
Avkastning
Avkastningen är beroende av aktiekorgens utveckling
under löptiden. Utvecklingen beräknas som summan av
respektive akties procentuella värdeutveckling multiplicerat med dess andel i korgen. En akties procentuella förändring beräknas som skillnaden mellan dess
startkurs och slutkurs dividerat med startkurs. Dock är
den procentuella utvecklingen för varje aktie maximerad
till en på startdagen fastställd nivå, mellan 65 och 75
procent. Startkursen beräknas som genomsnittet av
aktiens dagliga stängningskurs avläst fr om den 2 december 2009 t o m den 15 december 2009 och slutkurs
beräknas som genomsnittet av aktiens stängningskurs
avläst en gång i månaden under perioden fr o m 4
december 2012 t o m 4 december 2013. Det är sålunda
aktiens stängningskurs vid vart och ett av dessa 13 avläsningstillfällen som kommer att bestämma slutkursen

och därmed respektive akties procentuella utveckling.
Vid beräkning av korgvärde ingår varje aktie med sitt
slutvärde multiplicerat med sin vikt i korgen. Summan utgör korgvärde och bestämmer därmed, tillsammans med
deltagandegraden, avkastningens storlek. Eftersom en
akties slutkurs beräknas som ett genomsnitt kan slutkursen bli högre eller lägre än vad som motsvarar aktiens
stängningskurs på slutdagen den 4 december 2013.
Deltagandegrad
Deltagandegraden fastställs av Banken den 2 december
2009. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 60-70 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 korgens utveckling återbetalar Banken
obligationens nominella belopp (1.000 kronor per obligation) på återbetalningsdagen den 17 december 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.

Exempel
Nedan följer tre exempel på korgens utveckling och beräkning av avkastning och återbetalat belopp. Maximal värdeutveckling har antagits fastställd till 70 procent och deltagandegraden har antagits vara 65 procent. Likvidbeloppet
motsvarar köp av 50 obligationer à 1.000 kronor (50.000 kronor) och värdena avser belopp före skatt.
Exempel 1
			
Verklig
Startkurs1) Slutkurs2) utveckling
Aktie 1
Aktie 2
Aktie 3
Aktie 4
Aktie 5
Aktie 6
Aktie 7
Aktie 8
Aktie 9
Aktie 10

39,50
140,25
195,25
52,50
65,00
59,50
340,00
83,25
40,50
76,00

50,00
120,00
200,00
95,00
115,00
50,00
498,75
110,00
60,00
140,00

Justerad		 Aktiens vikt
slutkurs
Slutvärde i korgen		

26,58% 			
-14,44%			
2,43%			
80,95%
89,253)		
76,92%
110,503) 		
-15,97%		
46,69%			
32,13%			
48,15%			
84,21%
129,203) 		

26,58%
-14,44%
2,43%
70,00%
70,00%
-15,97%
46,69%
32,13%
48,15%
70,00%

10%
20% 		
20% 		
15%
2%		
1%		
15%		
15%		
1%		
1%		

Korgvärde									

Korgvärde
2,66%		
-2,89%
0,49%
10,50%
1,40%
-0,16%
7,00%
4,82%
0,48%
0,70%
25,00 %

Avkastning: 50.000 x 65%4) x 25% = 8.125 kronor (14,5% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 8.125 = 58.125 kronor (3,4% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
		
Startkurs för respektive aktie fastställs som det aritmetiska medelvärdet av den dagliga stängningskursen fr o m den 2 december
2009 t o m den 15 december 2009
2)
Slutkurs för respektive aktie utgörs av det aritmetiska medelvärdet av respektive stängningskurs avläst en gång i månaden
under perioden fr o m den 4 december 2012 t o m den 4 december 2013
3)
Vid beräkning av slutvärde är den maximala värdeutvecklingen för respektive aktie maximerad till en på startdagen fastställd
procentsats, indikativt mellan 65 och 75 procent. I detta exempel har maximal värdeutveckling antagits vara 70 procent, vilket
innebär att slutkurs överstigande 70 procent av startkursen måste justeras.
4)
Deltagandegraden är indikativ och fastställs av Banken den 2 december 2009. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 60-70 procent.
1)
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Exempel 2
			
Verklig
Startkurs1) Slutkurs2) utveckling
Aktie 1
Aktie 2
Aktie 3
Aktie 4
Aktie 5
Aktie 6
Aktie 7
Aktie 8
Aktie 9
Aktie 10

39,50
140,25
195,25
52,50
65,00
59,50
340,00
83,25
40,50
76,00

50,00
210,00
300,00
110,00
125,00
100,00
490,00
120,00
46,50
150,00

Justerad		 Aktiens vikt
slutkurs
Slutvärde i korgen		

26,58%				
49,73%				
53,65%				
109,52%		
89,253)		
92,31%
110,503) 		
68,07%		
		
44,12%				
44,14%				
14,81%				
97,37%		
129,203) 		

26,58%
49,73%
53,65%
70,00%
70,00%
68,07%
44,12%
44,14%
14,81%
70,00%

10%
20% 		
20% 		
15%		
2%		
1%		
15%		
15%		
1%		
1%		

Korgvärde									

Korgvärde
2,66%			
9,95%
10,73%
10,50%
1,40%
0,68%
6,62%
6,62%
0,15%
0,70%
50,00%

Avkastning: 50.000 x 65%4) x 50% = 16.250 kronor (30,5% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 16.250 = 66.250 kronor (6,8% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Exempel 3
			
Verklig
Startkurs1) Slutkurs2) utveckling
Aktie 1
Aktie 2
Aktie 3
Aktie 4
Aktie 5
Aktie 6
Aktie 7
Aktie 8
Aktie 9
Aktie 10

39,50
140,25
195,25
52,50
65,00
59,50
340,00
83,25
40,50
76,00

30,00
110,00
170,00
50,00
70,00
59,50
335,00
85,00
45,00
50,00

Justerad		 Aktiens vikt
slutkurs
Slutvärde i korgen		

-24,05%			
-21,57%			
-12,93%			
-4,76%			
7,69%
		
0,00%		
-1,47%			
2,10%			
11,11%			
-34,21%
		

-24,05%
-21,57%
-12,93%
-4,76%
7,69%
0,00%
-1,47%
2,10%
11,11%
-34,21%

10%
20% 		
20% 		
15%		
2%		
1%		
15%		
15%		
1%		
1%		

Korgvärde									

Korgvärde
-2,41%			
-4,31%
-2,59%
-0,71%
0,15%
0,00%
-0,22%
0,32%
0,11%
0,34%
-10,00%

Avkastning: 05) kronor (-1,5% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 0 = 50.000 kronor (-0,4% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Startkurs för respektive aktie fastställs som det aritmetiska medelvärdet av den dagliga stängningskursen
fr o m den 2 december 2009 t o m den 15 december 2009
Slutkurs för respektive aktie utgörs av det aritmetiska medelvärdet av respektive stängningskurs avläst en gång i
månaden under perioden fr o m den 4 december 2012 t o m den 4 december 2013
3)
Vid beräkning av slutvärde är den maximala värdeutvecklingen för respektive aktie maximerad till en på startdagen
fastställd procentsats, indikativt mellan 65 och 75 procent. I detta exempel har maximal värdeutveckling antagits vara 70 procent,
vilket innebär att slutkurs överstigande 70 procent av startkursen måste justeras.
4)
Deltagandegraden är indikativ och fastställs av Banken den 2 december 2009. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 60-70 procent.
5)
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 Östergötland
Serie B - MAX
Allmänt
Serie B är en aktieindexobligation 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 en aktiekorg bestående av
10 bolag som bedriver verksamhet i Östergötland. En
utförligare beskrivning av respektive aktie finns på
sidan 8-9.

och därmed respektive akties procentuella utveckling.
Vid beräkning av korgvärde ingår varje aktie med sitt
slutvärde multiplicerat med sin vikt i korgen. Summan utgör korgvärde och bestämmer därmed, tillsammans med
deltagandegraden, avkastningens storlek. Eftersom en
akties slutkurs beräknas som ett genomsnitt kan slutkursen bli högre eller lägre än vad som motsvarar aktiens
stängningskurs på slutdagen den 4 december 2013.

Avkastning
Avkastningen är beroende av aktiekorgens utveckling
under löptiden. Utvecklingen beräknas som summan av
respektive akties procentuella värdeutveckling multiplicerat med dess andel i korgen. En akties procentuella förändring beräknas som skillnaden mellan dess
startkurs och slutkurs dividerat med startkurs. Dock är
den procentuella utvecklingen för varje aktie maximerad
till en på startdagen fastställd nivå, mellan 65 och 75
procent. Startkursen beräknas som genomsnittet av
aktiens dagliga stängningskurs avläst fr om den 2 december 2009 t o m den 15 december 2009 och slutkurs
beräknas som genomsnittet av aktiens stängningskurs
avläst en gång i månaden under perioden fr o m 4
december 2012 t o m 4 december 2013. Det är sålunda
aktiens stängningskurs vid vart och ett av dessa 13 avläsningstillfällen som kommer att bestämma slutkursen

Deltagandegrad
Deltagandegraden fastställs av Banken den 2 december
2009. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 120-140 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 korgens utveckling återbetalar Banken
obligationens nominella belopp (1.000 kronor per obligation) på återbetalningsdagen den 17 december 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 korgens utveckling och beräkning av avkastning och återbetalat belopp. Maximal värdeutveckling har antagits fastställd till 70 procent och deltagandegraden har antagits vara 130 procent. Likvidbeloppet
motsvarar köp av 50 obligationer à 1.100 kronor (55.000 kronor) och värdena avser belopp före skatt.
Exempel 1
			
Verklig
Startkurs1) Slutkurs2) utveckling
Aktie 1
Aktie 2
Aktie 3
Aktie 4
Aktie 5
Aktie 6
Aktie 7
Aktie 8
Aktie 9
Aktie 10

39,50
140,25
195,25
52,50
65,00
59,50
340,00
83,25
40,50
76,00

50,00
120,00
200,00
95,00
115,00
50,00
498,75
110,00
60,00
140,00

Justerad		 Aktiens vikt
slutkurs
Slutvärde i korgen		

26,58%				
-14,44%		
2,43%				
80,95%		
89,253)		
76,92%
110,503) 		
-15,97%		
46,69%				
32,13%				
48,15%				
84,21%
129,203) 		

26,58%
-14,44%
2,43%
70,00%
70,00%
-15,97%
46,69%
32,13%
48,15%
70,00%

10%
20% 		
20% 		
15%		
2%		
1%		
15%		
15%		
1%		
1%		

Korgvärde									

Korgvärde
2,66%			
-2,89%
0,49%
10,50%
1,40%
-0,16%
7,00%
4,82%
0,48%
0,70%
25,00 %

Avkastning: 50.000 x 130%4) x 25% = 16.250 kronor (18,7% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 16.250 = 66.250 kronor (4,3% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Startkurs för respektive aktie fastställs som det aritmetiska medelvärdet av den dagliga stängningskursen fr o m den 2 december
2009 t o m den 15 december 2009
2)
Slutkurs för respektive aktie utgörs av det aritmetiska medelvärdet av respektive stängningskurs avläst en gång i månaden
under perioden fr o m den 4 december 2012 t o m den 4 december 2013
3)
Vid beräkning av slutvärde är den maximala värdeutvecklingen för respektive aktie maximerad till en på startdagen fastställd
procentsats, indikativt mellan 65 och 75 procent. I detta exempel har maximal värdeutveckling antagits vara 70 procent, vilket
innebär att slutkurs överstigande 70 procent av startkursen måste justeras.
4)
Deltagandegraden är indikativ och fastställs av Banken den 2 december 2009. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 120-140 procent.
1)
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Exempel 2
Verklig

Justerad		
Aktiens vikt
Startkurs1) Slutkurs2) utveckling

Aktie 1
Aktie 2
Aktie 3
Aktie 4
Aktie 5
Aktie 6
Aktie 7
Aktie 8
Aktie 9
Aktie 10

39,50
140,25
195,25
52,50
65,00
59,50
340,00
83,25
40,50
76,00

50,00
210,00
300,00
110,00
125,00
100,00
490,00
120,00
46,50
150,00

slutkurs

Slutvärde

26,58%			
49,73%			
53,65%			
109,52%
89,253)		
92,31%
110,503) 		
68,07%
		
44,12%			
44,14%			
14,81%			
97,37%
129,203) 		

26,58%
49,73%
53,65%
70,00%
70,00%
68,07%
44,12%
44,14%
14,81%
70,00%

i korgen		
10%
20% 		
20% 		
15%		
2%		
1%		
15%		
15%		
1%		
1%		

Korgvärde									

Korgvärde
2,66%			
9,95%
10,73%
10,50%
1,40%
0,68%
6,62%
6,62%
0,15%
0,70%
50,00%

Avkastning: 50.000 x 130%4) x 50% = 32.500 kronor (47,8% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 32.500 = 82.500 kronor (10,2% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Exempel 3
					
			
Verklig
Startkurs1) Slutkurs2) utveckling
Aktie 1
Aktie 2
Aktie 3
Aktie 4
Aktie 5
Aktie 6
Aktie 7
Aktie 8
Aktie 9
Aktie 10

39,50
140,25
195,25
52,50
65,00
59,50
340,00
83,25
40,50
76,00

30,00
110,00
170,00
50,00
70,00
59,50
335,00
85,00
45,00
50,00

Justerad		 Aktiens vikt
slutkurs
Slutvärde i korgen		

-24,05%			
-21,57%			
-12,93%			
-4,76%			
7,69%
		
0,00%		
-1,47%			
2,10%			
11,11%			
-34,21%
		

-24,05%
-21,57%
-12,93%
-4,76%
7,69%
0,00%
-1,47%
2,10%
11,11%
-34,21%

10%
20% 		
20% 		
15%		
2%		
1%		
15%		
15%		
1%		
1%		

Korgvärde									

Korgvärde
-2,41%			
-4,31%
-2,59%
-0,71%
0,15%
0,00%
-0,22%
0,32%
0,11%
0,34%
-10,00%

Avkastning: 05) kronor (-10,4% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 0 = 50.000 kronor (-2,7% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Startkurs för respektive aktie fastställs som det aritmetiska medelvärdet av den dagliga stängningskursen fr o m den 2 december 2009
t o m den 15 december 2009
2)
Slutkurs för respektive aktie utgörs av det aritmetiska medelvärdet av respektive stängningskurs avläst en gång i månaden under perioden
fr o m den 4 december 2012 t o m den 4 december 2013
3)
Vid beräkning av slutvärde är den maximala värdeutvecklingen för respektive aktie maximerad till en på startdagen fastställd procentsats,
indikativt mellan 65 och 75 procent. I detta exempel har maximal värdeutveckling antagits vara 70 procent, vilket innebär att slutkurs
överstigande 70 procent av startkursen mäste justeras.
4)
Deltagandegraden är indikativ och fastställs av Banken den 2 december 2009. Deltagandegraden torde komma att fastställas inom intervallet
120-140 procent.
5)
Negativ utveckling åsätts värde noll vid avkastningsberäkningen. Som lägst återbetalas 100 procent av nominellt belopp vid löptidens slut.
1)
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Aktiekorg - Östergötland
Billerud AB
Billerud tillverkar och marknadsför förpackningspapper och pappersmassa. Merparten av försäljningen sker till kunder
i Europa, men även i Mellanöstern och Asien. Förpackningspapper står för 80 % av omsättningen och avsalumassa
för resterande del.
Verksamheten är indelad i tre affärsområden:
* Packaging & Speciality Paper: Tekniskt kraftpapper och säckpapper som bland annat används i byggbranschen och
livsmedelsindustrin. Står för omkring hälften av Billeruds omsättning.
* Packaging Boards: Tillverkning av industri- och konsumentförpackningar av wellråvara.
* Market Pulp: Produktion av avsalumassa.
För mer information se www.billerud.com.
Elekta AB
Elekta är en internationell medicinteknisk koncern inriktade mot cancersjukdomar och sjukdomar i hjärnan. Bolagets kunder är onkologer, radioterapeuter och neurokirurger vid mer än 5000 sjukhus världen över. Produkterna är
inriktade på precis strålterapi, bildstyrd och stereotaktisk strålterapi, gammaknivskirurgi, stereotaktisk neurokirurgi
och kartläggning av hjärnans funktioner.
För mer information se www.elekta.com.
Holmen AB
Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror. Koncernen äger också skogsoch krafttillgångar.
Verksamheten är indelad i fem affärsområden:
* Holmen Paper: Tillverkar och säljer tidnings- och journalpapper. Står för mer än hälften av koncernens omsättning.
* Iggesund Paperboard: Tillverkar kartong för konsumentförpackningar och grafisk kartong.
* Holmen Timber: Tillverkar trävaror.
* Holmen Skog: Svarar för koncernens virkesförsörjning och förvaltar koncernens innehav av skogsmark.
* Holmen Energi: Produktion av vattenkraft vid de egna och delägda vattenkraftverken.
Holmens största marknad är Sverige, som står för omkring en fjärdedel av omsättningen.
För mer information se www.holmen.com.
Husqvarna AB
Husqvarna tillverkar trädgårds- och skogsvårdsprodukter samt maskiner och diamantverktyg för byggnads- och
stenindustrin. Verksamheten är indelad i två affärsområden:
* Consumer products: Produkter för trädgårdsskötsel, som gräsklippare, trädgårdstraktorer, trimmare, lövblåsare,
häcksaxar, snöslungor och motorsågar. Bland varumärkena finns Husqvarna, Poulan, WeedEater. Står för cirka 60
% av koncernens omsättning.
* Professional products: Produkter inom Skog, Park och trädgård samt Byggnadsindustrin. De viktigaste varumär
kena är Husqvarna, Jonsered och Zenoah.
Bolagets viktigaste marknader är Europa, som står för 50 % av omsättningen, samt Nordamerika, som står för 40%.
För mer information se www.husqvarna.com.
IFS AB
IFS är en leverantörer av affärssystem till kunder inom försvarsindustri, fordonsindustri, verkstadsindustri, processindustri, entreprenad och service, handel och logistik samt energi och telekom. Bolagets affärssystem IFS
Applications är specialiserat på ett antal specifika tillverkningsprocesser och tänkt att fungera som ett stöd under en
produkts hela livscykel, från konstruktion till underhåll och eftermarknadsservice. IFS har drygt 70 kontor och över
40 återförsäljare runt om i världen. IFS Applications finns installerat i över 50 länder, på 22 olika språk.
För mer information se www.ifsworld.com.
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Forts. Aktiekorg - Östergötland
Impact Coatings AB
Impact Coatings utvecklar och marknadsför lösningar för applicering av tunnfilmsbeläggningar. Bolaget använder en
beläggningsteknologi för att ersätta guld på elektriska kontakter med titan, kisel och kol. Verksamheten har organiserats i tre affärsområden:
* Kontakter: Elektriska kontakter för framförallt handhållen konsumentelektronik.
* Elektroder: Fokus på flödesplattor för bränsleceller.
* Deko: Dekorativ beläggning med krav på funktionalitet för bland annat mobiltelefonskal och glasögon.
Impact Coatings levererar den teknologi kunden behöver för att utföra beläggningarna i egen regi. Teknologin kan
också erbjudas som en inhousetjänst.
För mer information se www.impactcoatings.se.
Lundbergs AB
Lundbergs är ett investmentbolag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal
företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda onoterade fastighetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de
börsnoterade dotter- och intresseföretagen Cardo, Holmen, Hufvudstaden samt NCC. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Handelsbanken, Husqvarna, Industrivärden, Indutrade och Sandvik.
För mer information se www.lundbergs.se.
SAAB AB
Saab erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom militärt försvar och civilsäkerhet. Produktion och utveckling sker
främst i Sverige och största marknaderna är Europa, Sydafrika, Australien och USA. Verksamheten är uppdelad i
följande affärsområden:
* Defence and Security Solutions: Avancerade lednings- och kommunikationssystem för militärt och civilt bruk. Omfat
tar även integrationstjänster, integrerade support- och logistiklösningar samt konsulttjänster.
* Systems and Products: System, produkter och komponenter inom försvar, flyg, rymd och samhällssäkerhet.
* Aeronautics: Militär och civil flygverksamhet med fokus på Gripenprogrammet. Omfattar även satsningar på obe
mannade rymdfarkoster och leverering av delsystem och strukturdelar till flygplanstillverkarna Airbus och Boeing.
Saabs största marknad är Sverige, som står för 32% av försäljningsintäkterna.
För mer information se www.saabgroup.com.
Sectra AB
Sectra bedriver utveckling och försäljning av produkter och system inom två nischer:
* Medicinska system: IT-system och produkter för exempelvis röntgen-, mammografi- och ortopedikliniker samt
medicinteknisk utrustning för mammografikliniker. Står för 89% av omsättningen.
* Avlyssningssäkra kommunikationssystem: Produkter för säker tal- och datakommunikation samt
utveckling av kundspecifika produkter för avlyssningssäker kommunikation.
Företagets produkter används av kunder i ett 50-tal länder och försäljningen sker i egen regi och genom regionala
och lokala partners. Sectras största enskilda marknad är Sverige, som står för 30 % av omsättningen.
För mer information se www.sectra.se.
Studsvik AB
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknikoch underhållstjänster samt driftoptimering. Studsvik har också kvalificerade laboratorier för test och provning av
bestrålat och obestrålat material. Företaget är verksamt i Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA.
För mer information se www.studsvik.se.
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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 27
november 2009 lämnas till något Bankens eller samverkande sparbankers kontor. Anmälningssedel kan även
lämnas den 28 november 2009 till bankkontor som har
lördagsöppet. Anmälan genom Telefon- och Internetbanken kan göras senast söndagen den 29 november 2009.
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. Görs anmälan
genom Internetbanken skall motsvarande uppgifter lämnas
vid anmälningstillfället.

Betalning och courtage

		

Avräkningsnota beräknas utsändas den 2 december
2009 till alla som erhållit tilldelning. Courtage utgår med
1,5 procent beräknat på placerat belopp, dock lägst med
150 kronor.
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 1 december
2009 klockan 07:00. Betalning av tilldelade obligationer
sker genom automatisk dragning från placerarens konto i
Banken eller samverkande sparbank på likviddagen den
4 december 2009.
Banken äger rätt att makulera anmälningssedel om inte

erforderligt belopp finns tillgängligt på i anmälningssedeln angivet konto senast den 1 december 2009 klockan
07:00.

Upptagande till handel på reglerad marknad

Ansökan om upptagande till handel på reglerad marknad
kommer att inges till Nasdaq OMX Stockholm. Banken
förbehåller sig rätten att ansöka om upptagande av lånet
till handel på annan reglerad marknad eller handelsplattform.

Marknad

En investering i serie A och B bör ses på fyra års sikt.
Obligationerna kommer att vara upptagna till handel på
reglerad marknad och Banken kommer löpande att ställa
köpkurser och när så är möjligt även säljkurser under
löptiden. Bankens åtagande att ställa köp- och säljkurs
gäller under normala marknadsförhållanden. Kurserna är
relaterade till återstående löptid, rådande ränteläge i Sverige och aktiekorgens utveckling, antaganden om framtida
kursrörelser och i förekommande fall aktieutdelningar samt
likviditeten i respektive serie och underliggande aktier. Ju
sämre likviditet desto större skillnad mellan köp och säljkurs. Köpkurs kan vid en försäljning under löptiden komma
att understiga obligationens nominella belopp.
Ytterligare information om de faktorer som påverkar
kursen på andrahandsmarknaden lämnas under rubriken
"Riskfaktorer" på sidan 7 och följande sidor i Prospektet.

Kortnamn		

Serie A: SWEOOG01
Serie B: SWEOOG02
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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 lånet gäller att om marknadsläget fram till den 2
december 2009 skulle utvecklas så att justeringsfaktorn
ej kan fastställas till lägst 1,65 (d v s 65 procent i maximal
värdeökning per aktie) och en deltagandegrad på lägst
50 procent för Serie A och lägst 110 procent för Serie B ej
kan lämnas, kommer emissionen av ifrågavarande serie
inte att fullföljas.

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.

Banken förbehåller sig dessutom rätten att inställa

Tidplan
26 oktober 2009 - Anmälningsperiod. För bankkontor med lördagsöppet och för Telefon- och Internetbank
27 november 2009 gäller den 28 november respektive 29 november 2009.
1 december 2009, Från och med denna tidpunkt skall likvidbeloppet finnas tillgängligt på placerarens konto för
kl 07:00 Bankens reservering.
2 december 2009- Fastställande av olika faktorer för avkastningsberäkningen för respektive serie. I händelse av
16 december 2009 s k marknadsavbrott, se kompletterande villkor för ytterligare information.
2 december 2009 Avräkningsnotor utsänds
4 december 2009 Beräknad tidpunkt för utsändande av VP-avier eller motsvarande
4 december 2009 Det av Banken reserverade beloppet dras från placerarens konto.
17 december 2009 Dag för offentliggörande av specifika faktorer för avkastningsberäkning för respektive serie
samt seriens fastställda emissionsvolym (se www.swedbank.se/spax).
7 december 2009 Beräknad dag för upptagande till handel vid Nasdaq OMX Stockholm (listan OMX STO Retail
Bonds Structured Products) och obligationerna kan börja handlas på andrahandsmarknaden.
4 december 2013 Fastställande av slutvärde för respektive aktie för serie A och B.
17 december 2013 Utbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning för serie A och B.
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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 och B

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.

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.

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.

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 VILLKOR

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

Lån
553, Serie A och B
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 en korg av Aktier och skall uppgå till:
a) nominellt belopp x Deltagandegrad x Korgvärde, om Korgvärde är
högre än 0; eller
b) noll (0), om Korgvärde är lika med eller lägre än 0.
Vid beräkning av avkastning skall nedanstående definitioner ha
följande innebörd:
”Aktiebörs”
		
		
		
		
		

den handelsplats på vilken, enligt Bankens
bedömning, Aktie vid var tid huvudsakligen
handlas, och som visas i nedanstående
informationssystem kod/sida, eller annat 		
system kod/sida som Banken väljer att sätta i
dess ställe;

”Aktier”		
		
		
		
		
		
		
		

aktier av nedanstående aktieslag som ingår
i placeringen. Om Banken väljer att avläsa 		
kurs på annan handelsplats, kan annat system
kod/sida än nedan angivna komma att användas:
1. Billerud, som aktien visas i informations-		
systemet Bloomberg med kod BILL SS,
2. Elekta, som aktien visas i informations-		
systemet Bloomberg med kod EKTAB SS,
3. Holmen, som aktien visas i informationssystemet Bloomberg med kod HOLMB SS,
4 Husqvarna, som aktien visas i informations
systemet Bloomberg med kod HUSQB SS,
5. IFS, som aktien visas i informationssyste		
met Bloomberg med kod IFSB SS,
6. Impact Coatings, som aktien visas i infor		
mationssystemet Bloomberg med kod 		
IMPC SS,
7. Lundbergs, som aktien visas i informations
systemet Bloomberg med kod LUNDB SS,
8. SAAB, som aktien visas i informationssyste
met Bloomberg med kod SAABB SS,
9. Sectra, som aktien visas i informationssys
temet Bloomberg med kod SECTB SS,
10. Studsvik, som aktien visas i informations
systemet Bloomberg med kod SVIK SS,

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
”Deltagandegrad"
		
		

den procentsats för beräkning av avkastning
som fastställs av Banken den 2 december 		
2009;

"Justerad Slutkurs"
		

för varje Aktie 1-10 det lägsta av Slutkurs och
Startkurs x Justeringsfaktor;

"Justeringsfaktor"
		

1,65 eller den högre faktor som Banken 		
fastställer den 2 december 2009;

"Korgvärde"
		

Summa Slutvärde x vikt för Aktie 1-10 		
beräknat enligt följande,

		
		

Slutvärde Aktie 1 x 0,10 +
Slutvärde Aktie 2 x 0,20 +

		
		
		
		
		
		
		
		

Slutvärde Aktie 3 x 0,20 +
Slutvärde Aktie 4 x 0,15 +
Slutvärde Aktie 5 x 0,02 + 			
Slutvärde Aktie 6 x 0,01 +			
Slutvärde Aktie 7 x 0,15 +
Slutvärde Aktie 8 x 0,15 +
Slutvärde Aktie 9 x 0,01 +
Slutvärde Aktie 10 x 0,01;

”Marknadsavbrott”
		
		
		
		
		
		
		
		

handelsstopp eller begränsning av handeln
i Aktie, eller i options- /terminskontrakt
relaterade till en Aktie, 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”
		
		
		
		
		
		

för varje Aktie förutbestämd handelsdag på
Aktiebörsen och på relevanta options- och
terminsbörser. Banken äger rätt att i varje
särskilt fall bestämma huruvida förutbestämd handelsdag med planerad inskränkning i den normala öppethållandetiden
(halv dag) skall utgöra Noteringsdag;

”Startkurs”		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

för varje Aktie 1-10 det av Banken fastställda
aritmetiska medelvärdet av Aktiens officiella
stängningskurs varje dag fr o m den 2 december 2009 t o m den 15 december 2009. Om
någon eller några av dessa dagar inte är en
Noteringsdag, eller om ett Marknadsavbrott då
föreligger, äger Banken rätt att i stället fastställa Startkurs med utgångspunkt från 		
stängningskursen för aktie efterföljande
Noteringsdag/ar då Marknadsavbrott inte 		
föreligger. Banken äger sålunda rätt att flytta
fram tidpunkten för fixering av Startkurs så 		
att tiden för fastställande av Startkurs alltid 		
motsvarar tio Noteringsdagar utan Marknadsavbrott;

”Slutkurs”		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

för varje Aktie 1-10 det av Banken fastställda
aritmetiska medelvärdet av Aktiens officiella
stängningskurs den 4:e i varje månad från
och med den 4 december 2012 till och med
den 4 december 2013. Vid denna genom-		
snittsberäkning fastställs för sådan dag		
som inte är Noteringsdag, eller som är 		
Noteringsdag med Marknadsavbrott, istället
ett värde som motsvarar stängningsvärdet
för Aktie 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, äger Banken rätt men inte
skyldighet att fastställa detta värde utifrån då
gällande förutsättningar. Banken äger därvid
uppskatta aktuell kurs för Aktie och för vilken
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”Slutvärde”
		
		
		
		

tillförlitlig kurssättning saknas;
värdeutvecklingen för var och en av Aktie 		
1-10, där värdeutveckling för respektive Aktie
beräknas som (Justerad Slutkurs-Startkurs)/
Startkurs och där antal Aktier på Startdagen
uppgår till tio (10).

Justeringar
Genomförs åtgärd eller inträffar i övrigt någon händelse under
lånets löptid som inverkar på någon Aktie såsom fondemission,
sammanläggning eller uppdelning av aktie, emission av aktier,
konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt till teckning
för bolagets aktieägare, annat erbjudande till aktieägarna att med
företrädesrätt förvärva värdepapper eller rättighet av något slag,
utdelning av aktier eller rättigheter utan vederlag eller extraordinär
kontant utdelning, fullföljd av offentligt erbjudande från utomstående
part om förvärv av aktier i bolaget, tvångsinlösen, fusion, byte av
noteringsvaluta, avregistrering eller avnotering från börs eller annan
marknadsplats, likvidation, konkurs eller annan liknande händelse,
äger Banken besluta om sådana justeringar av ingående Aktier och
Slutvärde samt övriga faktorer av betydelse för beräkning av avkastning, som enligt Bankens bedömning överensstämmer med gällande marknadspraxis eller som Banken finner mer ändamålsenliga.

MTN
Obligation.
Valörer
Nominellt SEK 1.000, eller hela multiplar därav, vid tecknande dock
lägst nominellt SEK 5.000.
Återbetalningsdag
Den 17 december 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 är av s k nollkupongskonstruktion.
Upptagande till handel på reglerad marknad
Ja. Lånet kommer initialt att upptas till handel vid Nasdaq OMX
Stockholm. Banken äger rätt att under lånets löptid ansöka om
upptagande till handel av lånet på annan reglerad marknad eller
handelsplattform.
ISIN-kod
Serie A: SE0003047430
Serie B: SE0003047448

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 23 oktober 2009
Swedbank AB (publ)
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