SPAX Växtkraft
AIO477H
Avkastningen i "SPAX Växtkraft" är kopplad till kursutvecklingen för ett aktieindex bestående av
börsnoterade Private Equitybolag. Dessa bolag investerar i så väl små som medelstora
onoterade och noterade företag med goda framtidsutsikter och hög tillväxtpotential.
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är beroende av aktieindex procentuella
utveckling och deltagandegraden. Utvecklingen av index mäts i procent och motsvaras av
förändringen mellan start- och slutvärde. Startvärde fastställs utifrån aktieindex stängningsvärde
på startdagen. Slutvärde beräknas som ett genomsnitt av aktieindex värde avläst en gång i
månaden under löptidens sista år. Deltagandegraden visar hur stor del av kursuppgången du
har rätt till. Oavsett index utveckling återbetalar Banken nominellt belopp på
återbetalningsdagen.

Emittent
Börskod
VP-kod
ISIN-nummer
Nominellt belopp
Börspost
Fastställd emissionsvolym Serie H
Emissionskurs
Deltagandegrad
Återbetalningskurs
Marknad
Index
Startvärde per
2007-05-10
Dag för fastställande av startvärde
Dag för fastställande av slutvärde
Återbetalningsdag
Period för fastställande av slutvärde
Valutakursrisk
Övrigt

Swedbank AB
SWEOPEI5
AIO477H
SE0001994211
1 000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
13 100 000 kronor
100%
100%
Lägst 100 %
Världen
LPX Buyout Index
795,26
2007-05-10
2012-05-09
2012-05-24
En gång i månaden under perioden from 2011-0509 tom 2012-05-09
Nej
Slutvärde stänge lägre än startvärde. Därmed
fastställs återbetalningskurs till 100%.

Värdering

Mättidpunkt

Indexvärde

2011-05-09
2011-06-09
2011-07-11
2011-08-09
2011-09-09
2011-10-10
2011-11-09
2011-12-09
2012-01-09
2012-02-09
2012-03-09
2012-04-09
2012-05-09

309,56
287,95
276,08
196,41
225,81
219,29
226,29
224,82
226,81
253,26
254,73
252,20
244,74

Genomsnittlig slutkurs

246,00

Indexutveckling

-69,07%

Återbetalningskurs

100,00%

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.

