SPAX Valutaintervall MAX
AIO595A
"SPAX VALUTAINTERVALL MAX" är kopplad till utvecklingen för den svenska kronan (SEK) mot euron (EUR).
Noteras EUR/SEK inom ett förutbestämt intervall alla dagar under löptiden erhålls en maximal kupong på 14.35
procent. Kupongens storlek bestäms utifrån hur många dagar kursen noterats inom intervallet. Om t ex kursen
noteras inom intervallet hälften av dagarna, 365 dagar utav totalt 730 dagar, blir kupongen 7.2 procent. Skulle
däremot EUR/SEK tangera barriären någon gång under löptiden uteblir möjligheten till att öka på kupongens
storlek. Däremot utbetalas en kupong motsvarande de antal dagar kursen noterades inom intervallet innan
barriären tangerades. Om t ex barriären tangeras efter 438 dagar erhålls en kupong på indikativt 8.45 procent.
Oavsett kronans utveckling mot euron åtar sig banken att återbetala minst nominellt belopp på
återbetalningsdagen.
Emittent
Swedbank AB (publ.)
Börskod
SWEOVALI3
VP-kod
AIO595A
ISIN-nummer
SE0004328854
Nominellt belopp
1 000 kr
Börspost
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
Fastställd emissionsvolym
5 300 000 kr
Emissionskurs
102%
Maximal kupong:
14,35%
Dag för fastställande av startvärde:
2012-01-11
Dag för fastställande av slutvärde:
2014-01-15
Återbetalningsdag
2014-01-28
Valuta
EURSEK
Marknad
Europa
Övrigt
Övre intervall
Nedre intervall
Barriär

9,40
8,60
8,50

Värdering per 2014-01-17

Antal dagar inom intervallet

Valutakurs per
2014-01-17
Barriärträff:

183

av

738

8,794
Ja , kursen fastställdes till 8,4927 2012-07-18

729
Teoretisk
återbetalningskurs 2)
Marknadsvärde

103,568%

103,568003

101,85%

2)
”Teoretisk årterbertalningskurs” anger vilken återbetalningskurs valutaobligationen skulle ha på förfallodagen baserat på
valutakursutvecklingen hittills och förutsatt att inga ytterligare förändringar sker fram till förfallodagen.

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 eller ansvar
för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må baserat på användandet av dokumentet då det inte ingår som en del av Prospektet. Prospektet tillsammans med Slutliga
villkor, som anger hur produktens slutliga utfall beräknas, har offentliggjorts och återfinns på bankens hemsida: www.swedbank.se/spax.

