Slutliga Villkor
Lån 560

Swedbank ABs
SPAX Lån 560

Asien Valuta - Återbetalningsdag 2012-12-18
Serie A (SWEOASIV1) - MAX (sidan 4)

Emissionskurs 103 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Kanada - Återbetalningsdag 2014-12-16
Serie B (SWEOCAD1) - BAS (sidan 5)

Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Serie C (SWEOCAD2) - MAX (sidan 6)

Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

BRICT - Återbetalningsdag 2015-12-15
Serie D (SWEOBRICT1) - BAS (sidan 7)

Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Serie E (SWEOBRICT2) - MAX (sidan 8)

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 560, serie A till och med E utgivet under
Swedbank AB:s (publ)
Program för Medium Term Notes

Definitioner i dessa Slutliga Villkor skall om inte annat särskilt anges ha den betydelse som anges i Bankens Prospekt
offentliggjort den 30 november 2009 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 560, serie A till och med E 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.
Prospektet finns att tillgå på Bankens webbplats (www.swedbank.se/ir) 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.

CENTRAL INFORMATION
Arrangörsarvode och courtage
Arrangörsarvode
Inför likviddagen fastställer Banken de slutgiltiga villkoren
för SPAX. I samband med detta beräknar Banken ett
arrangörsarvode på högst 0,9% per år på nominellt
belopp. Arvodet påverkar - tillsammans med de priser som
Banken erhåller på de finansiella instrument som ingår
i placeringen - villkoren för beräkning av tilläggsbelopp.
Arvodet ska bland annat täcka Bankens kostnader för
riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är
inkluderat i placeringens pris.

Courtage
Courtage är en avgift som erläggs vid köp och försäljning
av SPAX med en procentsats som framgår under avsnittet
"Betalning och courtage" på annan plats i dess slutliga
villkor. Vid köp och försäljning beräknas courtage på
investerat belopp respektive det belopp som en försäljning
inbringar. I samband med återbetalning vid löptidens slut
utgår inget courtage.
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INFORMATION OM LÅN 560, SERIE A till och med E,
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 till och med
E, vilkas avkastning är beroende av utvecklingen på en
eller flera marknader.

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 30 november 2010 klockan 07:00
(se Betalning och courtage sidan 15). Minsta investering för
Serie A är fem obligationer à 1.030 kronor (5.150 kronor),
för Serie B fem obligationer à 1.000 kronor (5.000 kronor),
för Serie C fem obligationer à 1.100 kronor (5.500 kronor),
för Serie D fem obligationer à 1.000 kronor (5.000 kronor)
och för Serie E fem obligationer à 1.100 kronor (5.500
kronor). Courtage tillkommer.

MTN-program / Lån
Detta lån emitteras under Bankens svenska MTNprogram, 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 17-19). Denna inbjudan
utgör Slutliga Villkor till Bankens lån nr 560. Prospekt för
Swedbanks MTN-program har godkänts och registrerats
av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bankens
webbplats (www.swedbank.se/ir) 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 obligationer i svenska kronor som kommer att upptas till handel på en reglerad marknad. Banken
kommer under normala marknadsförhållanden 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 14. 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- och
Internetbanken. Likvid erläggs genom att Banken debiterar
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Tilläggsbelopp och återbetalning
SPAX Asien Valuta
Serie A – MAX
Allmänt
Serie A är en valutaobligation med ca 2 års löptid och
som emitteras till 103 procent av nominellt belopp. Til�läggsbeloppet, som beräknas på nominellt belopp, är
beroende av utvecklingen för en korg av fyra valutor
mot den amerikanska dollarn. Ingående valutor beskrivs
närmare på sidan 9-10.

Deltagandegrad
Deltagandegraden fastställs av Banken den 2 december
2010. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 100-130 procent. Skulle marknadsräntorna falla med ca 0,1 procentenheter eller mer fram till
nämnda datum kan de indikativa villkoren komma att
justeras ned.

Tilläggsbelopp
Tilläggsbeloppet är beroende av valutakorgens utveckling under löptiden. De fyra valutaparen amerikanska
dollar/Singapore dollar (USD/SGD), amerikanska dollar/
indonesiska rupiah (USD/IDR), amerikanska dollar/
sykoreanska won (USD/KRW) och amerikanska dollar/
filippinska pesos (USD/PHP) ingår i valutakorgen med
en fjärdedel vardera. Om valutorna stärks mot amerikanska dollarn påverkas valutakorgens värde positivt.
Kursutvecklingen för respektive valuta mäts i procent
och motsvaras av förändringen mellan valutans spotkurs
avläst på startdagen den 2 december 2010 och valutans
spotkurs avläst på slutdagen den 5 december 2012.

Återbetalning
Även om valutakorgens utveckling skulle bli negativ,
återbetalar Banken obligationens nominella belopp
(1.000 kronor per obligation) på återbetalningsdagen den 18 december 2012. Placeraren riskerar
således 30 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 återbetalat belopp vid olika antaganden om valutakorgens utveckling samt en antagen
deltagandegrad på 115 procent. Likvidbeloppet motsvarar köp av 50 obligationer à 1.030 kronor (51.500 kronor) och
värdena avser belopp före skatt.
Exempel 1:
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Valutakorgutveckling

100,00

110,00

+10%

1)

Avkastning: 50.000 x 115%2) x 10% = 5.750 kronor (6,7% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 5.750 = 55.750 kronor (3,2% årseffektiv avkastning inklusive courtage).
Exempel 2:
				

Startvärde

Slutvärde1)

Valutakorgutveckling1)
100,00
125,00
				
Avkastning: 50.000 x 115%2) x 25% = 14.375 kronor (23,2% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 14.375 = 64.375 kronor (10,8% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Värdeutveckling
+25%

Exempel 3:
				

Startvärde

Slutvärde1)

Värdeutveckling

Valutakorgutveckling

100,00

95,00

-5%

1)

Avkastning: 03) kronor (-4,3% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 0 = 50.000 kronor (-2,2% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

1)

Valutakorgutvecklingen baseras på respektive valutapars slutvärde. Slutvärdet baseras på respektive valutas spotkurs på slutdagen den 5 december 2012.

Deltagandegraden är indikativ och fastställs av Banken den 2 december 2010. Deltagandegraden torde komma att fastställas inom intervallet 100-130
procent.
2)

3)

Negativ utveckling åsätts värde noll vid avkastningsberäkningen. Som lägst betalas 100 procent av nominellt belopp vid löptidens slut.
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SPAX Kanada
Serie B - BAS
Allmänt
Serie B är en aktieindexobligation med ca 4 års löptid
och som emitteras till 100 procent av nominellt belopp.
Tilläggsbeloppet, som beräknas på nominellt belopp,
är beroende av utvecklingen för SHB Canada Balance
15% Index Excess Return, ett riskjusterat aktieindex
baserat på utvecklingen på den kanadensiska aktiemarknaden. En utförligare beskrivning av index finns på
sidan 11.

tilläggsbeloppets storlek. Eftersom slutkurs beräknas
som ett genomsnitt kan slutkursen bli högre eller lägre
än vad som motsvarar index stängningskurs på slutdagen den 3 december 2014.
Deltagandegrad
Deltagandegraden fastställs av Banken den 1 december
2010. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 45-65 procent. Skulle marknadsräntorna falla med ca 0,1 procentenheter eller mer fram till
nämnda datum kan de indikativa villkoren komma att
justeras ned.

Tilläggsbelopp
Tilläggsbeloppet, som beräknas på nominellt belopp,
är beroende av aktieindex utveckling under löptiden.
Utvecklingen av index mäts i procent och motsvaras av
förändringen mellan start- och slutkurs. Startkurs utgörs
av aktieindex stängningskurs den 1 december 2010.
Aktieindex slutkurs beräknas som ett genomsnitt av
aktieindex stängningskurs en gång i månaden under perioden fr o m 3 december 2013 t o m 3 december 2014.
Det är sålunda indexkursen vid vart och ett av dessa 13
avläsningstillfällen som kommer att bestämma slutkursen och därmed, tillsammans med deltagandegraden,

Återbetalning
Även om valutakorgens utveckling skulle bli negativ,
återbetalar Banken obligationens nominella belopp
(1.000 kronor per obligation) på återbetalningsdagen
den 16 december 2014. 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 exempel på återbetalat belopp vid olika antaganden om index värdeutveckling. Deltagandegraden har
antagits till 55 procent. Likvidbeloppet motsvarar köp av 50 obligationer à 1.000 kronor (50.000 kronor) och värdena
avser belopp före skatt.
Exempel 1:
									
Startkurs

Slutkurs1)

Värdeutveckling

SHB Canada Balance 15% Index Excess Return
950,00
1 187,50
+25%
				
Tilläggsbelopp: 50.000 x 55%2) x 25% = 6.875 kronor (12,1% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 6.875 = 56.875 kronor (2,9% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Exempel 2:
									
Startkurs

Slutkurs1)

Värdeutveckling

SHB Canada Balance 15% Index Excess Return
950,00
1 425,00
+50%
				
Tilläggsbelopp: 50.000 x 55%2) x 50% = 13.750 kronor (25,6% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 13.750 = 13.750 kronor (5,8% årseffektiv avkastning inklusive courtage).			

Exempel 3:
									
Startkurs

Slutkurs1)

Värdeutveckling

SHB Canada Balance 15% Index Excess Return
950,00
855,00
-10 %3)
				
Tilläggsbelopp: 03) kronor (-1,5% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 0 = 50.000 kronor (-0,4% årseffektiv avkastning inklusive courtage).				
						

Slutkurs beräknas som ett genomsnitt av indexkursen en gång i månaden under perioden 3 december 2013 t o m 3 december 2014.
Deltagandegrad är indikativ och fastställs slutligt av Banken på startdagen den 1 december 2010. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 45-65 procent.
1)
2)

3)

Negativ utveckling åsätts värde noll vid beräkning av tilläggsbelopp och endast nominellt belopp återbetalas vid löptidens slut.
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SPAX Kanada
Serie C - MAX
Allmänt
Serie C är en aktieindexobligation med ca 4 års löptid
och som emitteras till 110 procent av nominellt belopp.
Tilläggsbeloppet, som beräknas på nominellt belopp, är
beroende av utvecklingen SHB Canada Balance 15%
Index Excess Return, ett riskjusterat aktieindex baserat
på utvecklingen på den kanadensiska aktiemarknaden.
En utförligare beskrivning av index finns på sidan 11.

som ett genomsnitt kan slutkursen bli högre eller lägre
än vad som motsvarar index stängningskurs på slutdgen
den 3 december 2014.
Deltagandegrad
Deltagandegraden fastställs av Banken den 1 december
2010. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 105-135 procent. Skulle marknadsräntorna falla med ca 0,1 procentenheter eller mer fram
till nämnda datum kan deltagandegraden komma att
fastställas till ett lägre värde.

Tilläggsbelopp
Tilläggsbeloppet, som beräknas på nominellt belopp,
är beroende av aktieindex utveckling under löptiden.
Utvecklingen av index mäts i procent och motsvaras av
förändringen mellan start- och slutkurs. Startkurs utgörs
av aktieindex stängningskurs den 1 december 2010.
Aktieindex slutkurs beräknas som ett genomsnitt av
aktieindex stängningskurs en gång i månaden under perioden fr o m 3 december 2013 t o m 3 december 2014.
Det är sålunda indexkursen vid vart och ett av dessa 13
avläsningstillfällen som kommer att bestämma slutkursen och därmed, tillsammans med deltagandegraden,
tilläggsbeloppets storlek. Eftersom slutkurs beräknas

Återbetalning
Oberoende av index utveckling återbetalar Banken obligationens nominella belopp (1.000 kronor per obligation)
på återbetalningsdagen den 16 december 2014. 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 exempel på återbetalat belopp vid olika antaganden om index värdeutveckling. Deltagandegraden har
antagits till 115 procent. Likvidbeloppet motsvarar köp av 50 obligationer à 1.100 kronor (55.000 kronor) och värdena
avser belopp före skatt.
Exempel 1:
									
Startkurs

Slutkurs1)

Värdeutveckling

SHB Canada Balance 15% Index Excess Return
950,00
1 187,50
+25%
				
Tilläggsbelopp: 50.000 x 115%2) x 25% = 14.375 kronor (15,3% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 14.375 = 64.375 kronor (3,6% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Exempel 2:
									
Startkurs

Slutkurs1)

Värdeutveckling

SHB Canada Balance 15% Index Excess Return
950,00
1 425,00
+50%
				
Tilläggsbelopp: 50.000 x 115%2) x 50% = 28.750 kronor (41,1% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 28.750 = 78.750 kronor (8,9% årseffektiv avkastning inklusive courtage).			

Exempel 3:
									
Startkurs

Slutkurs1)

Värdeutveckling

SHB Canada Balance 15% Index Excess Return
950,00
855,00
-10 %3)
				
Tilläggsbelopp: 03) kronor (-10,4% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 0 = 50.000 kronor (-2,7% årseffektiv avkastning inklusive courtage).				
						

Slutkurs beräknas som ett genomsnitt av indexkursen en gång i månaden under perioden 3 december 2013 t o m 3 december 2014.
Deltagandegrad är indikativ och fastställs slutligt av Banken på startdagen den 1 december 2010. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 105-135 procent.
1)
2)

3)

Negativ utveckling åsätts värde noll vid beräkning av tilläggsbelopp och endast nominellt belopp återbetalas vid löptidens slut.
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SPAX BRICT
Serie D - BAS
Allmänt
Serie D är en aktieindexobligation med ca 5 års löptid
och som emitteras till 100 procent av nominellt belopp.
Tilläggsbeloppet, som beräknas på nominellt belopp,
är beroende av utvecklingen för S&P BRICT Daily Risk
Control 15% Index (SEK) Excess Return, ett riskjusterat
aktieindex med f n 56 bolag från länderna Brasilien,
Ryssland, Indien, Kina och Turkiet. En utförligare beskrivning av index finns på sidan 12-13.

läggsbeloppets storlek. Eftersom slutkursen beräknas
som ett genomsnitt kan slutkursen bli högre eller lägre
än vad som motsvarar index stängningskurs på slutdgen
den 2 december 2015.
Deltagandegrad
Deltagandegraden fastställs av Banken den 2 december
2010. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 55-75 procent. Skulle marknadsräntorna
falla med ca 0,1 procentenheter eller mer fram till nämnda datum kan deltagandegraden komma att fastställas
till ett lägre värde.

Tilläggsbelopp
Tilläggsbeloppet, som beräknas på nominellt belopp,
är beroende av aktieindex utveckling under löptiden.
Utvecklingen av index mäts i procent och motsvaras av
förändringen mellan start- och slutkurs. Startkurs utgörs
av aktieindex stängningskurs den 2 december 2010.
Aktieindex slutkurs beräknas som ett genomsnitt av
aktieindex stängningskurs en gång i månaden under perioden fr o m 2 december 2014 t o m 2 december 2015.
Det är sålunda indexkursen vid vart och ett av dessa 13
avläsningstillfällen som kommer att bestämma slutkurs
och därmed, tillsammans med deltagandegraden, til�-

Återbetalning
Oberoende av index utveckling återbetalar Banken
obligationens nominella belopp (1.000 kronor per obligation) på återbetalningsdagen den 15 december 2015.
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 exempel på återbetalat belopp vid olika antaganden om index värdeutveckling. Deltagandegraden har
antagits till 70 procent. Likvidbeloppet motsvarar köp av 50 obligationer à 1.000 kronor (50.000 kronor) och värdena
avser belopp före skatt.
Exempel 1:
									
Startkurs

Slutkurs1)

Värdeutveckling

S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index (SEK) Excess Return 950,00
1 187,50
+25%
				
Tilläggsbelopp: 50.000 x 70%2) x 25% = 8.750 kronor (15,8% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 8.750 = 58.750 kronor (3,0% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Exempel 2:
									
Startkurs
S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index (SEK) Excess Return

Slutkurs1)

Värdeutveckling

950,00
1 425,00
+50%
			

Tilläggsbelopp: 50.000 x 70%2) x 50% = 17.500 kronor (33,0% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 17.500 = 67.500 kronor (5,8% årseffektiv avkastning inklusive courtage).			

Exempel 3:
									
Startkurs

Slutkurs1)

Värdeutveckling

S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index (SEK) Excess Return 950,00
855,00
-10 %3)
				
Tilläggsbelopp: 03) kronor (-1,5% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 0 = 50.000 kronor (-0,3% årseffektiv avkastning inklusive courtage).				
						

Slutkurs beräknas som ett genomsnitt av indexkursen en gång i månaden under perioden 2 december 2014 t o m 2 december 2015.
Deltagandegrad är indikativ och fastställs slutligt av Banken på startdagen den 2 december 2010. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 55-75 procent.
1)
2)

3)

Negativ utveckling åsätts värde noll vid beräkning av tilläggsbelopp och endast nominellt belopp återbetalas vid löptidens slut.
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SPAX BRICT
Serie E - MAX
Allmänt
Serie E är en aktieindexobligation med ca 5 års löptid
och som emitteras till 110 procent av nominellt belopp.
Tilläggsbeloppet, som beräknas på nominellt belopp,
är beroende av utvecklingen för S&P BRICT Daily Risk
Control 15% Index (SEK) Excess Return, ett riskjusterat
aktieindex med f n 56 bolag från länderna Brasilien,
Ryssland, Indien, Kina och Turkiet. En utförligare beskrivning av index finns på sidan 12-13.
Tilläggsbelopp
Tilläggsbeloppet, som beräknas på nominellt belopp,
är beroende av aktieindex utveckling under löptiden.
Utvecklingen av index mäts i procent och motsvaras av
förändringen mellan start- och slutkurs. Startkurs utgörs
av aktieindex stängningskurs den 2 december 2010.
Aktieindex slutkurs beräknas som ett genomsnitt av
aktieindex stängningskurs en gång i månaden under perioden fr o m 2 december 2014 t o m 2 december 2015.
Det är sålunda indexkursen vid vart och ett av dessa 13
avläsningstillfällen som kommer att bestämma slutkursen och därmed, tillsammans med deltagandegraden,

tilläggsbeloppets storlek. Eftersom slutkurs beräknas
som ett genomsnitt kan slutkursen bli högre eller lägre
än vad som motsvarar index stängningskurs på slutdagen den 2 december 2015.
Deltagandegrad
Deltagandegraden fastställs av Banken den 2 december
2010. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 110-140 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 index utveckling återbetalar Banken obligationens nominella belopp (1.000 kronor per obligation)
på återbetalningsdagen den 15 december 2015. 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 exempel på återbetalat belopp vid olika antaganden om index värdeutveckling. Deltagandegraden har
antagits till 115 procent. Likvidbeloppet motsvarar köp av 50 obligationer à 1.100 kronor (55.000 kronor) och värdena
avser belopp före skatt.
Exempel 1:
									
Startkurs

Slutkurs1)

Värdeutveckling

S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index (SEK) Excess Return 950,00
1 187,50
+25%
				
Tilläggsbelopp: 50.000 x 115%2) x 25% = 14.375 kronor (15,3% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 14.375 = 64.375 kronor (2,9% årseffektiv avkastning inklusive courtage).

Exempel 2:
									
Startkurs

Slutkurs1)

Värdeutveckling

S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index (SEK) Excess Return 950,00
1 425,00
+50%
				
Tilläggsbelopp: 50.000 x 115%2) x 50% = 28.750 kronor (41,1% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 28.750 = 78.750 kronor (7,1% årseffektiv avkastning inklusive courtage).			

Exempel 3:
									
Startkurs

Slutkurs1)

Värdeutveckling

S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index (SEK) Excess Return 950,00
855,00
-10 %3)
				
Tilläggsbelopp: 03) kronor (-10,4% beräknat på placerat belopp inklusive courtage).
Återbetalat belopp: 50.000 + 0 = 50.000 kronor (-2,2% årseffektiv avkastning inklusive courtage).				
						

Slutkurs beräknas som ett genomsnitt av indexkursen en gång i månaden under perioden 2 december 2014 t o m 2 december 2015.
Deltagandegrad är indikativ och fastställs slutligt av Banken på startdagen den 2 december 2010. Deltagandegraden torde komma att fastställas
inom intervallet 110-140 procent.
1)
2)

3)

Negativ utveckling åsätts värde noll vid beräkning av tilläggsbelopp och endast nominellt belopp återbetalas vid löptidens slut.
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Beskrivning av underliggande tillgång
Valutkorg Asien Valuta
Kursutvecklingen uttryckt som antal fillipinska pesos per en amerikansk dollar, det vill säga hur många pesos som
krävs för att köpa en dollar. En fallande kurva visar således att valutan stärkts mot amerikanska dollarn (det krävs
färre pesos för att köpa en dollar) och en stigande kurva att valutan försvagats mot amerikanska dollarn.
Kursutveckling för USD/PHP
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I diagrammet ovan återges historiska data för perioden 1 januari 2005 till och med 14 oktober 2010. Det bör observeras att
historiskt material och historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall.

Kursutvecklingen uttryckt som antal indonesiska rupiah per en amerikansk dollar, det vill säga hur många rupiahs
som krävs för att köpa en dollar. En fallande kurva visar således att valutan stärkts mot amerikanska dollarn (det
krävs färre rupiahs för att köpa en dollar) och en stigande kurva att valutan försvagats mot amerikanska dollarn.
Kursutveckling för USD/IDR
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I diagrammet ovan återges historiska data för perioden 1 januari 2005 till och med 14 oktober 2010. Det bör observeras att
historiskt material och historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall.
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Kursutvecklingen uttryckt som antal sydkoreanska won per en amerikansk dollar, det vill säga hur många won som
krävs för att köpa en dollar. En fallande kurva visar således att valutan stärkts mot amerikanska dollarn (det krävs
färre won för att köpa en dollar) och en stigande kurva att valutan försvagats mot amerikanska dollarn.

Kursutveckling för USD/KRW
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I diagrammet ovan återges historiska data för perioden 1 januari 2005 till och med 14 oktober 2010. Det bör observeras att
historiskt material och historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall.

Kursutvecklingen uttryckt som antal singapore dollar per en amerikansk dollar, det vill säga hur många singapore dollars som krävs för att köpa en amerikansk dollar. En fallande kurva visar således att valutan stärkts mot amerikanska
dollarn (det krävs färre singapore dollars för att köpa en amerikansk dollar) och en stigande kurva att valutan försvagats mot amerikanska dollarn.
Kursutveckling för USD/SGD
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I diagrammet ovan återges historiska data för perioden 1 januari 2005 till och med 14 oktober 2010. Det bör observeras att
historiskt material och historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall.

10

SHB Canada Balance 15% Index Excess Return
Canada Balance 15 % är ett excess return index som
beräknas och publiceras av Svenska Handelsbanken,
eller den som Svenska Handelsbanken sätter i sitt ställe.
Det är kopplat till avkastningen på terminer (terminsindex) på det underliggande indexet S&P/TSX 60. Canada
Balance 15 % har en målvolatilitet på 15% och exponeringen med en daglig övervakning. Maximal exponering
är 170 procent. Både Canada Balance 15 % och S&P/TSX
60 beräknas i kanadensiska dollar.
S&P/TSX 60 är ett index som beräknas och publiceras
av Standard&Poor´s och baseras på de största bolagen
på Torontobörsen. Mer information om S&P/TSX 60 kan
erhållas på www.standardandpoors.com.
Utvecklingen för Canada Balance 15% index baseras
på en kvantitativ beräkningsmodell, vilket innebär att exponeringen mot aktiemarknaden anpassas efter hur stor
kurssvängningarna (volatiliteten) är i undeliggande terminsindex. Om volatiliteten är hög minskas exponeringen

och värdeförändringen blir mindre i Canada Balance 15%
jämfört med underliggande index. Om volatiliteten är låg
ökas exponeringen och värdeförändringen blir större i
Canada Balance 15% jämfört med underliggande index.
Dock är exponeringen begränsad till maximalt 170 procent.
Canada Balance 15% index har startvärde 100 med
startdag den 16 mars 2001. Lanseringen skedde den 19
april 2010. Indexutvecklingen före detta datum har beräknats i enlighet med indexreglerna och underliggande
aktiemarknads faktiska utveckling. Den 14 oktober 2010
noterades index till 197,49 vilket är en ökning med ca 5,6
procent sedan årsskiftet. Indexutvecklingen för kalenderåren 2005-2009 har beräknats till ca +36, +16, +5, -16 och
+16 procent. Indexutvecklingen före den 19 april 2010 är
teoretiskt framräknad.

Kursutveckling för SHB Canada Balance 15% Index Excess Return
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I diagrammet ovan återges historiska data för perioden 1 januari 2005 till och med 14 oktober 2010. Det bör observeras att
historiskt material och historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall. Indexutvecklingen före den
19 april 2010 har beräknats i enlighet med indexreglerna och aktiemarknadens faktiska utveckling.

SHB Canada Balance 15% Index Excess Return

Varken Svenska Handelsbanken eller eller Standard & Poor's har medverkat vid framtagandet av dessa Slutliga Villkor. Ej heller tar dessa
bolag i något hänseende ansvar för produkterna i dessa Slutliga Villkor.
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S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index SEK (ER)
S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index SEK (ER)
är ett riskjusterat excess return index som baseras på på
kursutvecklingen och kursrörligheten (volatiliteten) för S&P
BRICT (SEK) Index, ett aktieindex som består av aktier och
depåbevis för de 56 största och mest likvida brasilianska,
ryska, indiska, kinesiska och turkiska bolagen. Ett gemensamt namn som används för de ingående marknaderna
är BRICT. Bolagen som ingår i aktieindex måste vara noterade på något av de utvecklade börserna såsom Hong
Kong-börsen, Istanbul-börsen, Londonbörsen, Nasdaq
eller New York-börsen.
Det riskjusterade indexet baseras på utvecklingen och
det högre av ett kort och ett långt mått på kursrörligheten
(volatiliteten) där störst vikt ligger på de de senaste 37
respektive 75 handelsdagarna. Riskjusteringen sker genom
att det högre av det dagligen beräknade volatiliteten för
de senaste 37 respektive 75 handelsdagarna sätts i relation till volatilitetsmålet 15 procent. Kvoten volatilitetsmål
/ realiserad volatilitet bestämmer hur stor del av denna
dags kursutveckling för S&P BRICT som ska påverka det
riskjusterade indexet. När realiserad volatilitetet är högre än

volatilitetsmålet påverkas det riskjusterade indexet mindre
av den dagliga förändringen av S&P BRICT och när realiserad volatilitet är lägre än volatilitetsmålet påverkas det
riskjusterade indexet mer än den dagliga förändringen av
S&P BRICT Detta gäller såväl när S&P BRICT utvecklas
positivt som negativt.
Den maximala exponeringen mot den dagliga förändringen som det riskjusterade indexet kan ha mot S&P
BRICT är 150 procent. Excess return innebär att index
mäter avkastning över den riskfria räntan.
S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index SEK (ER)
började beräknas den 18 oktober 2010 och åsattes då
värdet 3003.445, indexvärden före detta datum har beräknats i enlighet med indexreglerna och aktiemarknadens
faktiska utveckling. Den 18 oktober 2010 noterades index
till 3003.445 vilket är en ökning med ca 4.21 procent sedan
årsskiftet. Indexutvecklingen för kalenderåren 2004-2009
har beräknats till ca +9, +58, +22, +17, -27 och 33 procent.
Indexutvecklingen före den 18 oktober 2010 är teoretiskt
framräknad.

Kursutveckling för S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index
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I diagrammet ovan återges historiska data för perioden 1 januari 2005 till och med 14 oktober 2010. Det bör observeras att
historiskt material och historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall. Eftersom indexutvecklingen
avser perioden före den 18 oktober 2010, har indexutvecklingen beräknats i enlighet med indexreglerna och aktiemarknadens
faktiska utveckling.
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S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index SEK (ER) forts.

“SPAX BRICT are not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor's, a division
of Standard & Poor’s Financial Services, LLC ("S&P"). Standard & Poor’s does not make any representation or warranty, express or implied, to the owners of SPAX BRICT or any member of the
public regarding the advisability of investing in securities generally or in SPAX BRICT particularly or
the ability of S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index to track general stock market performance.
S&P's only relationship to Swedbank AB (publ) (“Swedbank”) is the licensing of certain trademarks and
trade names of S&P and of S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index, which indices are determined,
composed and calculated by S&P without regard to Swedbank or SPAX BRICT. S&P has no obligation to take the needs of Swedbank or the owners of SPAX BRICT into consideration in determining,
composing or calculating the S&P500. S&P is not responsible for and have not participated in the
determination of the timing of, prices at, or quantities of SPAX BRICT to be issued or in the determination or calculation of the equation by which SPAX BRICT are to be converted into cash. S&P has
no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of SPAX BRICT.
S&P DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE S&P
BRICT Daily Risk Control 15% Index OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND S&P SHALL HAVE
NO LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. S&P MAKES
NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY SWEDBANK,
OWNERS OF SPAX BRICT OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE
S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. S&P MAKES NO
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO
THE S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT
LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL S&P HAVE ANY LIABILITY FOR ANY
SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS),
EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
"Standard & Poor's®", "S&P®", " S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index ", "Standard & Poor's
500" are trademarks of Standard & Poor’s Financial Services, LLC and have been licensed for use
by Swedbank.
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Emissionsvolym

Emissionsbeloppet uppgår till lägst 10.000.000 kronor för
varje serie och högst 1.500.000.000 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 26 november 2010 lämnas till något av Bankens eller samverkande
sparbankers kontor. Anmälningssedel kan även lämnas den
27 november 2010 till bankkontor som har lördagsöppet. Anmälan genom Telefon- och Internetbanken kan göras senast
söndagen den 28 november 2010. 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 1 december 2010 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 30 november 2010 klockan 07:00.
Betalning av tilldelade obligationer sker genom automatisk
dragning från placerarens konto i Banken eller samverkande
sparbank på likviddagen den 8 december 2010.
Banken äger rätt att makulera anmälningssedel om inte
erforderligt belopp finns tillgängligt på i anmälningssedeln
angivet konto senast den 30 november 2010 klockan 07:00.

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

Marknad

Med beaktande av kapitalskyddet bör en investering i serie A
ses på ca två års sikt, en investering i serie B och C bör ses
på fyra års sikt och en investering i serie D och E bör ses på
fem års sikt.
Obligationerna kommer att vara upptagna till handel på

reglerad marknad och Banken kommer löpande att ställa
köpkurser, vilket möjliggör för innehavare att realisera en vinst
om värdeutvecklingen för placeringen blir gynnsam. När så
är möjligt kommer Banken även att ställa 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
utomlands och värdeutvecklingen för de olika underliggande
tillgångsslagen som ingår i respektive serie, antaganden om
framtida kursrörelser och i förekommande fall aktieutdelningar
samt likviditeten i respektive serie och underliggande tillgångsslag. 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:
Serie B:
Serie C:
Serie D:
Serie E:

SWEOASIV1
SWEOCAD1
SWEOCAD2
SWEOBRICT1
SWEOBRICT2

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 serie A gäller att om marknadsläget fram till den 1
december 2010 skulle utvecklas så att en deltagandegrad på
lägst 80 procent ej kan lämnas, kommer emissionen av serie
A inte att fullföljas.
För Serie B och C gäller att om marknadsläget fram till den
1 december 2010 skulle utvecklas så att en deltagandegrad
på lägst 35 procent för Serie B och lägst 90 procent för Serie
C ej kan lämnas, kommer emissionen av ifrågavarande serie
inte att fullföljas.
För Serie D och E gäller att om marknadsläget fram till den
1 december 2010 skulle utvecklas så att en deltagandegrad
på lägst 45 procent för Serie D och lägst 95 procent för Serie
E ej kan lämnas, kommer emissionen av ifrågavarande serie
inte att fullföljas.
Banken förbehåller sig dessutom rätten att inställa emission
av viss serie om angivna faktorer för beräkning av tilläggsbelopp
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.
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Tidplan
1 - 26 november 2010 Anmälningsperiod. För bankkontor med lördagsöppet och för Telefon- och Internetbank gäller den 27 november respektive 28 november 2010.
30 november 2010, kl 07:00 Från och med denna tidpunkt skall likvidbeloppet finnas tillgängligt på placerarens
konto för Bankens reservering.
1 december 2010 Avräkningsnotor utsänds
1 december 2010 Beräknad tidpunkt för utsändande av VP-avier eller motsvarande
1-2 december 2010 Fastställande av olika faktorer för beräkning av tilläggsbelopp för respektive serie. I
händelse av s k marknadsavbrott, se kompletterande villkor för ytterligare information.
8 december 2010 Det av Banken reserverade beloppet dras från placerarens konto.
9 december 2010 Beräknad dag för upptagande till handel vid Nasdaq OMX Stockholm (listan OMX
STO Retail Bonds Structured Products) och obligationerna kan börja handlas på
andrahandsmarknaden.
9 december 2010 Dag för offentliggörande av specifika faktorer för beräkning av tilläggsbelopp för respektive serie samt seriens fastställda emissionsvolym (se www.swedbank.se/spax).
5 december 2012 Fastställande av procentuell kursutveckling för respektive aktie och korgens utveckling
för serie A.
18 december 2012 Utbetalning av nominellt belopp och eventuellt tilläggsbelopp för serie A.
3 december 2014 Fastställande av indexutveckling för Serie B och C.
16 december 2014 Utbetalning av nominellt belopp och eventuellt tilläggsbelopp för Serie B och C.
2 december 2015 Fastställande av indexutveckling för Serie D och E.
15 december 2015 Utbetalning av nominellt belopp och eventuellt tilläggsbelopp för Serie D och E.
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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

Om obligationerna avyttras under löptiden eller genom
inlösen på återbetalningsdagen skall realiserad
kapitalvinst/-förlust behandlas som ränta. Beräkning av
kapitalvinst respektive kapitalförlust ska ske enligt s k
genomsnittsmetoden. Kapitalförlust får kvittas fullt ut mot
andra intäkter i inkomstslaget kapital.

Serie B, C, D och E

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.
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.

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 f n 26,3% 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.
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KOMPLETTERANDE VILLKOR

Dessa kompletterande villkor ska läsas tillsammans med de
allmänna villkoren för MTN i Prospektet.
Lån
560, serie A
Tilläggsbelopp
Med Tilläggsbelopp för MTN avses det belopp som, förutom
Nominellt Belopp, i förekommande fall skall betalas till
Fordringshavare på Återbetalningsdagen.
Tilläggsbeloppet är relaterat till utvecklingen för en valutakorg och
skall uppgå till:
a) nominellt belopp x Deltagandegrad x Korgvärde; eller
b) noll (0) om Korgvärde är lika med eller lägre än noll (0).
Vid beräkning av Tilläggsbelopp skall nedanstående definitioner ha
följande innebörd:
"Deltagandegrad"
		
		

den procentsats för beräkning av Tilläggs-		
belopp som fastställs av Banken i samband
med att Startvärde fastställs;

"Korgvärde"
		

(1/4 x U1)+(1/4 x U2)+(1/4 x U3)+(1/4 x 		
U4);

"Noteringsdag"
		
		

dag då valutakurs noteras eller enligt Bankens
bestämmande på annat sätt kan fastställas för
beräkning av Spotkurs;

”Spotkurs”
1. valutakursen USD/PHP, uttryckt som
		 antal PHP (filippinska pesos) per en
		 USD (amerikansk dollar),

"Slutvärde"
		
		
		
		
		
		
		
		

den av Banken fastställda Spotkursen för
respektive valuta den 5 december 2012. 		
Om denna dag inte är Noteringsdag eller om
marknadsavbrott då föreligger, närmast 		
påföljande Noteringsdag under vilken ett		
marknadsavbrott inte föreligger eller annan
föregående eller efterföljande dag som 		
Banken bestämmer i enlighet med vid var tid
gällande marknadspraxis;

"U1", "U2",
"U3", "U4"		
		
		
		

respektive Spotkurs procentuella utveckling
beräknat enligt formeln (Startvärde-Slutvärde)/
Startvärde, där U1 betecknar USD/PHP, U2
betecknar USD/IDR, U3 betecknar USD/		
KRW och U4 betecknar USD/SGD.

Justeringar
I händelse av s k marknadsavbrott (Disruption Event, enligt den
terminologi som används av International Swaps and Derivatives
Association Inc. (ISDA)) skall Banken äga rätt, men ej ha skyldighet, att justera Slutvärde till andra värden än vad som följer av det
ovanstående eller vidta andra åtgärder för att i skälig utsträckning
söka åstadkomma det resultat som skulle ha erhållits om nämnda
marknadsavbrott inte ägt rum.
MTN
Obligation.

2. valutakursen USD/IDR, uttryckt som
		 antal IDR (indonesiska rupiah) per en
		 USD (amerikansk dollar),

Valörer
Nominellt SEK 1.000, eller hela multiplar därav, vid tecknande dock
lägst nominellt SEK 5.000.

3. valutakursen USD/KRW, uttryckt som antal
		 KRW (koreanska won) per en USD 		
(amerikansk dollar),

Återbetalningsdag
Den 18 december 2012, dock tidigast - förutsatt att Banken inte i
det särskilda fallet bestämmer tidigare tidpunkt - sju Bankdagar efter
den dag då Slutvärde kunnat fastställas.

4. valutakursen USD/SGD, uttryckt som antal
		 SGD (singapore dollar) per en USD 		
		 (amerikansk dollar),

"Startvärde"
		
		
		
		
		
		
		
		

Räntekonstruktion
Lånet är av s k nollkupongskonstruktion.

vid fastställande av Spotkurs1-4 kommer 		
Banken att avläsa de på valutamarknaden 		
använda fixeringskurserna för respektive 		
valuta så som dessa vid viss tidpunkt 		
publiceras;

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.

den av Banken fastställda Spotkursen för 		
respektive valuta den 2 december 2010. Om
denna dag inte är Noteringsdag för relevant
Spotkurs eller om ett marknadsavbrott då 		
föreligger, äger Banken rätt att i stället 		
fastställa Spotkurs med utgångspunkt från 		
Sporkursen närmast påföljande Noteringsdag
under vilken ett marknadsavbrott inte 		
föreligger;

ISIN-kod
SE0003613041
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Lån
560, serie B och C

"Slutvärde"

Tilläggsbelopp
Med Tilläggsbelopp för MTN avses det belopp som, förutom
Nominellt Belopp, i förekommande fall skall betalas till
Fordringshavare på Återbetalningsdagen.
Tilläggsbeloppet är relaterat till kursutvecklingen för Aktieindex och
skall uppgå till:
a) nominellt belopp x Deltagandegrad x [(Slutvärde - Startvärde)
/Startvärde], om Slutvärde är högre än Startvärde; eller
b) noll (0), om Slutvärde är lika med eller lägre än Startvärde.
Vid beräkning av Tilläggsbelopp skall nedanstående definitioner ha
följande innebörd:
”Aktieindex”		
		

SHB Canada Balance 15% Index Excess Return (BBG: SHBCA15)

”Deltagandegrad”
		
		

den procentsats för beräkning av Tilläggsbelopp
som fastställs av Banken i samband med att
Startvärde fastställs;

”Marknadsavbrott”
		
		
		
		
		
		
		
		
		

handelsstopp eller begränsning av handeln
i någon eller några aktier som ingår i Aktieindex, eller i options-/terminskontrakt relaterade
till Aktieindex, 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”
		
		
		
		
		
		
		
		
		

förutbestämd handelsdag på aktie-, terminsoch optionsbörser relaterade till Aktieindex.
Om en dag utgör förutbestämd handelsdag
för vissa men inte samtliga aktier respektive
termins-/optionskontrakt relaterade till Aktieindex, eller om en dag utgör förutbestämd handelsdag med planerad inskränkning i den normala öppethållandetiden (halv dag), äger 		
Banken rätt att i varje särskilt fall bestämma
om en sådan dag skall utgöra Noteringsdag;

”Startvärde”
		
		
		
		
		
		
		

det av Banken fastställda officiella stängningsvärdet för Aktieindex den 1 december 2010.
Om denna dag inte är en Noteringsdag, eller
om ett Marknadsavbrott då föreligger, äger
Banken rätt att i stället fastställa Startväde
med utgångspunkt från Aktieindex stängningsvärde närmast påföljande Noteringsdag under
vilken ett Marknadsavbrott inte föreligger;

det av Banken fastställda aritmetiska medelvärdet av Aktieindex stängningsvärde den 3:e
i varje månad fr o m den 3 december 2013
t o m den 3 december 2014. Vid denna
genomsnittsberäkning fastställs för sådan
dag som inte är Noteringsdag, eller som är
Noteringsdag med Marknadsavbrott, istället
ett värde som motsvarar stängningsvärdet för
Aktieindex 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, har Banken rätt men inte skyldighet att fastställa detta värde utifrån då gällande förutsättningar. Banken äger därvid rätt
att uppskatta aktuell kurs för aktie som ingår i
Aktieindex och för vilken tillförlitlig kurssättning
saknas.

Justeringar
Skulle Aktieindex inte längre produceras, eller skulle formeln eller
metoden för beräkning av Aktieindex komma att ändras under löptiden
äger Banken rätt att fastställa Startvärde och/eller Slutvärde till andra
värden än vad som följer av det ovanstående, byta ut Aktieindex
mot annat liknande index eller vidta andra åtgärder för beräkning av
Tilläggsbelopp, som enligt Bankens bedömning överensstämmer med
gällande marknadspraxis eller som Banken finner mer ändamålsenliga.
Skulle Aktieindex stängningsvärden ändras av den organisation
som utfört beräkningarna, äger Banken rätt att justera värdena i
motsvarande mån.
MTN
Obligation.
Valörer
Nominellt SEK 1.000 eller hela multiplar därav, vid tecknande dock
lägst nominellt SEK 5.000.
Återbetalningsdag
Den 16 december 2014, dock tidigast – förutsatt att Banken inte i det
särskilda fallet bestämmer tidigare tidpunkt – sju Bankdagar efter den
dag då Slutvärde kunnat fastställas.
Räntekonstruktion
Lånet löper utan ränta, s k nollkupongskonstruktion.
Upptagande till handel vid 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 B: SE0003613058
Serie C: SE0003613066
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Lån
560, serie D och E

"Slutvärde"

Tilläggsbelopp
Med Tilläggsbelopp för MTN avses det belopp som, förutom
Nominellt Belopp, i förekommande fall skall betalas till
Fordringshavare på Återbetalningsdagen.
Tilläggsbeloppet är relaterat till kursutvecklingen för Aktieindex och
skall uppgå till:
a) nominellt belopp x Deltagandegrad x [(Slutvärde - Startvärde)
/Startvärde], om Slutvärde är högre än Startvärde; eller
b) noll (0), om Slutvärde är lika med eller lägre än Startvärde.
Vid beräkning av Tilläggsbelopp skall nedanstående definitioner ha
följande innebörd:
”Aktieindex”		
		

S&P BRICT Daily Risk Control 15% Index 		
(SEK) Excess Return (BBG: SPBR15SE)

”Deltagandegrad”
		
		

den procentsats för beräkning av Tilläggsbelopp som fastställs av Banken i samband med
att Startvärde fastställs;

”Marknadsavbrott”
		
		
		
		
		
		
		
		
		

handelsstopp eller begränsning av handeln
i någon eller några aktier som ingår i Aktieindex, eller i options-/terminskontrakt relaterade
till Aktieindex, 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”
		
		
		
		
		
		
		
		
		

förutbestämd handelsdag på aktie-, terminsoch optionsbörser relaterade till Aktieindex.
Om en dag utgör förutbestämd handelsdag
för vissa men inte samtliga aktier respektive
termins-/optionskontrakt relaterade till Aktieindex, eller om en dag utgör förutbestämd handelsdag med planerad inskränkning i den normala öppethållandetiden (halv dag), äger 		
Banken rätt att i varje särskilt fall bestämma
om en sådan dag skall utgöra Noteringsdag;

”Startvärde”
		
		
		
		
		
		
		

det av Banken fastställda officiella stängningsvärdet för Aktieindex den 2 december 2010.
Om denna dag inte är en Noteringsdag, eller
om ett Marknadsavbrott då föreligger, äger
Banken rätt att i stället fastställa Startväde
med utgångspunkt från Aktieindex stängningsvärde närmast påföljande Noteringsdag under
vilken ett Marknadsavbrott inte föreligger;

det av Banken fastställda aritmetiska medelvärdet av Aktieindex stängningsvärde den 2:e
i varje månad fr o m den 2 december 2014
t o m den 2 december 2015. Vid denna
genomsnittsberäkning fastställs för sådan
dag som inte är Noteringsdag, eller som är
Noteringsdag med Marknadsavbrott, istället
ett värde som motsvarar stängningsvärdet för
Aktieindex 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, har Banken rätt men inte skyldighet att fastställa detta värde utifrån då gällande förutsättningar. Banken äger därvid rätt
att uppskatta aktuell kurs för aktie som ingår i
Aktieindex och för vilken tillförlitlig kurssättning
saknas.

Justeringar
Skulle Aktieindex inte längre produceras, eller skulle formeln eller
metoden för beräkning av Aktieindex komma att ändras under löptiden
äger Banken rätt att fastställa Startvärde och/eller Slutvärde till andra
värden än vad som följer av det ovanstående, byta ut Aktieindex
mot annat liknande index eller vidta andra åtgärder för beräkning av
Tilläggsbelopp, som enligt Bankens bedömning överensstämmer med
gällande marknadspraxis eller som Banken finner mer ändamålsenliga.
Skulle Aktieindex stängningsvärden ändras av den organisation
som utfört beräkningarna, äger Banken rätt att justera värdena i
motsvarande mån.
MTN
Obligation.
Valörer
Nominellt SEK 1.000 eller hela multiplar därav, vid tecknande dock
lägst nominellt SEK 5.000.
Återbetalningsdag
Den 15 december 2015, dock tidigast – förutsatt att Banken inte i det
särskilda fallet bestämmer tidigare tidpunkt – sju Bankdagar efter den
dag då Slutvärde kunnat fastställas.
Räntekonstruktion
Lånet löper utan ränta, s k nollkupongskonstruktion.
Upptagande till handel vid 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 D: SE0003613074
Serie E: SE0003613082

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 Nominellt Belopp samt
i förekommande fall Tilläggsbelopp / Kupong.
Stockholm den 1 november 2010
Swedbank AB (publ)
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