SPAX Kronförstärkning MAX
AIO1034
SPAX Kronförstärkning MAX är kopplad till den svenska kronans utveckling mot japanska yen. Valutakursens
utveckling mäts i procent och motsvaras av förändringen mellan startkurs och slutkurs. Eftersom valutakursen
uttrycks som antal kronor per 1 yen, innebär en lägre kurs att den svenska kronan sträkts mot japanska yen.
Avgörande för avkastningen är kursutvecklingen multiplicerat med deltagandegraden som uttrycker hur stor del av
kronförstärkningen du har rätt till. Om valutakursen under någon av de dagliga noteringarna under löptiden skulle
fastställas till 0,0615 eller lägre blir deltagandegraden noll och ingen avkastning utöver nominellt belopp erhålles.
Det innebär att om valutakursen utvecklas alltför starkt uteblir möjligheten till avkastning. Den maximala
avkastningen ligger på 42,1 procent. Startkurs är fastställd till 0,0780 och slutkursen utgörs av valutakursen på
slutdagen. Oavsett valutakursens utveckling åtar sig emittenten att på återbetalningsdagen lägst betala tillbaka
nominellt belopp.

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

AB Svensk Exportkredit
SEKSKF05
AIO1034
SE0003303304
1 000 kr
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
19 000 000 kr
105%
199%
2010-06-09
2012-06-13
2012-06-26
Valuta
-

Värdering per 2012-05-31

Valuta
Marknad
Startvärde
Barriär
Lägsta notering

JPY
Japan
7,80
6,15
7,32

Mättidpunkt 1)
2012-06-13
kursutveckling
Teoretisk framtida
avkastning 2)

Slutkurs

9,190
-17,82%

0,00%

100,00%

1)

Om datumet under "Mättidpunkt" är ett framtida datum har aktuell spax ej kommit in i sin mätperiod. Datument som anges avser första
mättidpunkt. Indexvärdet som anges är det senast avlästa indexvärdet.
2)

”Teoretisk framtida avkastning” anger vilken avkastning aktieindexobligationen skulle ge på förfallodagen baserat på kursutvecklingen 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.

