Swedbank ABs SPAX aktieindexlån

Lån 467 (”SPAX Aktiv”)
Serie F - SPAX
SPAX Aktiv har en löptid på cirka fyra år. Avkastningen är kopplad till skillnaden i utveckling mellan det
skapade aktieindexet och ett brett europeiskt aktieindex bestående av ca 600 bolag. Utvecklingen för
respektive aktieindex mäts i procent och motsvaras av förändringen mellan start- och slutvärde. Startvärde för
respektive aktieindex fastställs utifrån respektive aktieindex stängningskurs på startdagen den 15 november
2006. Slutvärde för respektive aktieindex beräknas som ett genomsnitt av respektive index värde avläst en
gång i månaden under perioden 17 november 2009 – 17 november 2010 (13 avläsningstillfällen). Vid
beräkning av avkastningen är det skillnaden mellan de båda aktieindexens utveckling som ska multipliceras
med respektive alternativs deltagandegrad och nominellt belopp. Detta innebär att, oberoende av
marknadens riktning, avkastning erhålls så länge som det skapade aktieindexet haft en bättre utveckling än
jämförande aktieindex. Om det aktiva indexet haft samma eller sämre utveckling än det jämförande indexet,
utbetalas enbart nominellt belopp på återbetalningsdagen.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startvärde:
Likvid:
Dag för fastställande av slutvärde:
Fastställd emissionsvolym Serie F:
Återbetalningsdag:
Teckningskurs:
Återbetalningskurs:
Deltagandegrad:
Marknad:
Period för fastställande av slutvärde:
Valutakursrisk:
Övrigt:

Swedbank AB
SWEOAKT1
AIO 467 F
SE0001835687
1 000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
2006-11-15
Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och
med 2006-11-14, klockan 07.00
2010-11-17
49 450 000 kronor
2010-12-01
100 %
Lägst 100 %
130 %
Europa
En gång i månaden under perioden from
2009-11-17 tom 2010-11-17
Nej
-

Index:
Style Select IndexSM on MSCI Europe Index

Marknad:
Europa

Startindex:
2 067,57

Index:
MSCI Europe Index

Marknad:
Europa

Startindex:
125,80

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 emissionsbilaga och däri ingående Kompletterande lånevillkor.

