SPAX Hedgestrategi
AIO506F
Avkastningen i "SPAX Hedgestrategi" - SPAX är beroende av utvecklingen för ett ränteindex som
baseras på terminsräntan för femte forward rate agreement kontraktet (”FRA-Kontraktet) på 3månaders EUR Libor.
Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, är beroende av index procentuella utveckling och
deltagandegraden. Utvecklingen av index mäts i procent och motsvaras av förändringen mellan startoch slutvärde. Startvärde fastställs utifrån index stängningsvärde på startdagen och slutvärde
fastställs utifrån index stängningsvärde på slutdagen. 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
Emissionskurs
Deltagandegrad
Marknad
Index
Startvärde per
Startdag
Slutdag
Återbetalningsdag
Övrigt

2008-04-16

Swedbank AB
SWEOHS01
AIO506F
SE0002381723
1 000 kr
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
15 700 000 kr
100%
1100%
Ränta
UBS FAST EUR Index
113,87
Ny startdag 2008-09-18
2012-04-18
2012-05-02
Med anledning av att Lehman Brothers MarCQuS
Index ej längre sammanställs eller beräknas av någon
indexberäknare, har Banken i enlighet med
lånevillkoren beslutat ersätta detta index med annat
index.
Från och med den 18 september 2008 är avkastningen
relaterad till utvecklingen för UBS FAST EUR Index
(Bloomberg: UBFTEU). Detta index speglar
utvecklingen för 3-månaders EUR Libor i
terminskontraktet med löptiden 12 mot 15 månader
och som vid förfall kvartalsvis omplaceras till
nästkommande kontrakt.
Nytt Startvärde och ny Deltagandegrad.

Värdering per 2012-03-30

Mättidpunkt 1)

UBS FAST EUR Index

2012-04-18

120,40

Aktieindex genomsnittliga
slutkurs

120,40

Aktieindex utveckling

5,73%

Teoretisk framtida avkastning
2)

63,08%

Slutkurs

163,08%

1)

Mättidpunkt anger de datum då avläsning sker för fastställande av slutvärde. Om datumet är ett framtida datum avses
värdet vid senaste uppdateringstillfället av Värdebeskedet (se datum längst ned på värdebeskedet).
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.

