Lån 451 (”SPAX Pacific”)
Serie E - SPAX
Avkastningen i "SPAX Pacific - SPAX" är kopplad till utvecklingen av en aktieindexkorg med tre aktieindex som
representerar aktiemarknaderna i Singapore, Taiwan, Japan och Australien. Varje aktieindex påverkar korgens utveckling
med sin respektive vikt, 1/4.
Avkastningen är beroende av aktieindexkorgens procentuella utveckling och deltagandegraden. Aktieindexkorgens
startvärde är 100 och de ingående aktieindex startvärden (se nedan) ligger till grund för aktieindexkorgens utveckling och
därmed avkastningsberäkningen. Aktieindexkorgens slutvärde beräknas som ett genomsnitt av korgens värde avläst en
gång i månaden under perioden 30 mars 2010 t o m 30 mars 2011. Deltagandegraden anger hur stor del av korgens
utveckling placeraren får ta del av och påverkar således storleken på avkastningen. Oberoende av aktieindexkorgens
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 E:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Återbetalningskurs:
Deltagandegrad:
Marknad:
Snittperiod för fastställande av slutvärde:
Valutakursrisk:
Övrigt:

Swedbank AB
FSPOPAC5
AIO 451 E
SE 0001659285
1000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5000 kronor
2006-03-30
Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och
med 2006-03-28, klockan 07.00
2011-03-30
33 500 000 kronor
2011-04-13
100 %
Lägst 100 %
105 %
Världen
En gång i månaden under perioden 2010-03-30 tom 2011-0330 (13 avläsningstillfällen)
Nej
Aktieindexkorgens startvärde är 100 och dess utveckling
baseras på respektive startvärde enligt nedan.
Slutindex (91,796) stängde lägre än startindex (100,00).
Därmed fastställs slutkurs till 100%.

Index:
MSCI Singapore
MSCI Taiwan Index
S&P/ASX 200
TOPIX

Marknad:
Sydkorea
Taiwan
Australien
Japan

Vikt:
1/4
1/4
1/4
1/4

Startvärde:
299,09
276,85
5 115,00
1 726,68

Slutvärde:
358,35
291,42
4 651,19
883,63

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 motsvaras av uppgången multiplicerad med en viss faktor, så kallad avkastningskoefficient. Beroende på avkastningskoefficientens
storlek kan avkastningen därigenom bli såväl högre som lägre än den procentuella indexuppgången. Oavsett utvecklingen på just den aktiemarknad som
din SPAX är knuten till, får du tillbaka minst nominellt belopp vid förfall.

