SPAX Tillväxtvalutor MAX
AIO584B
SPAX TILLVÄXTVALUTOR är kopplad till kursutvecklingen för en likaviktad korg bestående av valutorna i
Sydkorea (KRW), Indonesien (IDR), Mexiko (MXN) och Turkiet (TRY). Samtliga valutor anges i
förhållande till den amerikanska dollarn (USD). Om dessa fyra tillväxtländers valutor stärks mot den
amerikanska dollarn, det vill säga att det krävs färre enheter av lokal valuta för att köpa en amerikansk
dollar, utvecklas korgen positivt. Utvecklingen mäts i procent och motsvaras av förändringen mellan startoch slutvärde, där avläsning för slutvärde sker en gång i månaden under löptidens sista kvartal, dock max
13 procent. Avkastningen beror dels på hur mycket valutakorgen stärks under löptiden och dels på
deltagandegraden, som uttrycker hur stor del av korgförstärkningen du har rätt till. Oavsett korgens
utveckling åtar sig banken att återbetala minst nominellt belopp på återbetalningsdagen.

Emittent:
Börskod
VP-kod
ISIN-nummer
Nominellt belopp:
Börspost:
Fastställd emissionsvolym:
Emissionskurs
Deltagandegrad
Maxutveckling
Courtage:
Startdag
Slutdag
Återbetalningsdag
Marknad:
Övrigt:

Swedbank AB (publ.)
SWEOTV13
AIO584B
SE0004210995
1 000 kr
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
2 700 000 kr
102%
150%
13%
0%
2011-10-05
2013-10-04
2013-10-15
Valuta
-

Värdering per 2013-10-04

Valuta
Marknad
Vikt

Rupiah
Indonesien
1/4

Won
Sydkorea
1/4

Pesos
Mexiko
1/4

Lira
Turkiet
1/4

Korg

9 021,00

1 192,40

13,6824

1,8697

100

2013-07-04
2013-08-05
2013-09-04
2013-10-04

9940,380468
10285,38885
11452,00061
11242,41154

1139,802834
1113,366523
1094,374003
1072,632973

12,96996303
12,66447914
13,32951181
13,10601045

1,951863832
1,933318247
2,052995217
1,997498713

Respektive valutas genomsnittliga
kursutveckling

10730,04537

1105,044083 13,01749111 1,983919002

Startvärde

Mättidpunkt 1)

Respektive valutakurs per
2013-10-04
Respektive valutas kursutveckling

11 242,41

1 072,63

13,106

1,997

-24,62%

10,04%

4,21%

-6,84%

Valutakorgens kursutveckling
-2,06%
Teoretisk återbetalningskurs

2)

100,00%
Slutvärde

1)

100,00%

Om datumet under "Mättidpunkt" är ett framtida datum har aktuell spax ej kommit in i sin mätperiod.

2)

”Teoretisk årterbertalningskurs” anger vilken återbetalningskurs valutaobligationen skulle ha på förfallodagen baserat på valutakursu
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.

