Swedbank ABs SPAX aktieindexlån

Lån 470 (”SPAX Blandportfölj”)
Serie J - MAX
Avkastningen i "SPAX Blandportfölj - MAX" är kopplad till värdeutvecklingen för tre olika portföljer: Portfölj
Aktie, Portfölj Balans och Portfölj Råvara. Portföljerna består av en blandning av fyra tillgångsslag: aktier,
råvaror, räntor och fastigheter. Med ”SPAX Blandportfölj” erhåller du avkastning kopplad till den av de tre
portföljerna som utvecklats bäst under löptiden.
Avkastningen är dels beroende av värdeutvecklingen för de tre olika portföljerna, dels av den s k
deltagandegraden. De tre portföljernas slutvärde beräknas som medelvärdet av 13 månatliga avläsningar
under perioden 21 december 2010 tom 21 december 2011. Deltagandegraden anger hur stor del av
portföljernas utveckling placeraren får ta del av och påverkar således storleken på avkastningen. Oberoende
av de tre portföljernas utveckling återbetalar Banken obligationens nominella 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 J:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Återbetalningskurs:
Deltagandegrad:
Marknad:
Snittperiod för fastställande av slutvärde:

Valutakursrisk:
Övrigt:
Slutkurs:

Swedbank AB
SWEOBP12
AIO 470 J
SE0001882598
1000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5000 kronor
2006-12-20--21
Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och
med 2006-12-19 klockan 07.00
2011-12-21
25 000 000 kronor
2012-01-04
110%
Lägst 100%.
200 %
Mix av tillgångar
Den 21:a en gång i månaden under perioden
21 december 2010 t o m 21 december 2011 (13
avläsningar)
Nej
Ingen av portföljerna hade en positiv utveckling.
Därför fastställs slutkursen till 100%.

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.

Swedbank ABs SPAX aktieindexlån

Portfölj Aktie

Vikt

Portfölj Balans

Vikt

Portfölj Råvara

Vikt

Aktier
Räntor
Råvaror
Fastigheter

65%
5%
20%
10%

Aktier
Räntor
Råvaror
Fastigheter

20%
20%
35%
25%

Aktier
Räntor
Råvaror
Fastigheter

20%
5%
65%
10%

Underliggande aktieindex, räntor,
råvaror samt valutor

Bloomberg kod

Aktier
30% TOPIX
30% EURO STOXX 50
30% S&P500
10% OMXS30

TPX
SX5E
SPX
OMX

Räntor
100% iBoxx 3-5 Years

QW1A

Råvaror
25% Aluminium
25% Koppar
25% Zink
25% Olja

LOAHDY
LOCADY
LOZSDY
CL1

Fastigheter
100% European Real Estate Index

EPRA

Startvärde
2006-12-20 (*2006-12-21)

1 671,30*
4 118,54
1 423,53
1 136,44

143,15

2 769
6 440
4 301
63,72

2 920,85

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.

