SPAX Fyrspann BAS
AIO542A
"SPAX Fyrspann - BAS" är en aktieindexobligation med cirka två års löptid Avkastningen är kopplad
till kursutvecklingen för fyra aktier på den svenska börsen – ABB, Hennes & Mauritz, Nokia och Volvo.
Avkastningen, som utbetalas på återbetalningsdagen, är beroende av om alla fyra aktier har en stängningskurs som är högre än respektive startkurs vid två avläsningstillfällen om cirka 1 respektive 2 år.
Om stängningskurserna för samtliga fyra aktier vid dessa tillfällen är högre än sina respektive startkurser erhåller du en kupong på 14 procent för respektive avläsningstillfälle. Maximalt kan du således
erhålla XX procent utöver nominellt belopp som alltid utbetalas oavsett aktiernas utveckling.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startvärde:
Dag för fastställande av slutvärde:
Fastställd emissionsvolym:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Maximal avkastning:
Marknad:
Övrigt:

Swedbank AB
SWEOFYR11
AIO542A
SE0002913194
1 000 kr
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
2009-08-12
2011-08-10
94 700 000 kr
2011-08-23
100%
14,0%
Norden
Minst en av aktierna stängde lägre än startkurs på Avläsningsdag 1 och 2.
Därmed fastställs Kupong 1 och 2 till noll och Slutkursen till 100%.

Aktier:

ABB
Hennes & Mauritz
Nokia
Volvo

Startkurser:

ABB SS
HMB SS
NOKISEK SS
VOLVB SS

Avläsningsdag 1: Avläsningsdag 2:
2010-08-10
2011-08-10

131,75
208,00
95,20
57,75

139,74
236,10
67,50
89,80

En aktieindexobligation kombinerar aktiens möjligheter med obligationens trygghet. Obligationens avkastning är knuten
till kursutvecklingen på en eller flera aktiemarknader. Varje aktiemarknad representeras av ett aktieindex eller en aktiekorg
som visar hur kurserna på den speciella marknaden utvecklas. Den avkastning du får är, på olika sätt, beroende av
denna utveckling. Oavsett utvecklingen på just den aktiemarknad som din SPAX är knuten 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.

137,20
192,80
32,08
76,55

