Swedbank ABs SPAX aktieindexlån

Lån 474 (”SPAX Metallmix”)
Serie G - SPAX
SPAX Metallmix har en löptid på cirka fyra år. Avkastningen är kopplad till utveckling för en korg bestående
av råvarorna koppar, zink och nickel samt ett australiensiskt aktieindex. Respektive råvara påverkar korgens
utveckling med lika vikt, 30 procent vardera och aktieindexet påverkar korgens utveckling med 10 procent. På
startdagen 1 mars 2007 fastställdes en kupong om 12,5 procent. Startvärde för korgen är 100 och baseras på
respektive komponents stängningsvärde på startdagen 28 februari 2007. Om korgens utveckling är
oförändrad eller positiv blir avkastningen som lägst 12,5 procent. Skulle korgens utveckling vara större än
kupongen motsvarar avkastningen hela korgutvecklingen. Skulle korgen däremot utvecklas negativt
reduceras kupongen med korgens negativa värdeförändring, dock aldrig mer än att avkastningen som lägst
blir noll.
Oavsett hur korgen utvecklas utbetalar Banken som lägst 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 G:
Återbetalningsdag:
Teckningskurs:
Återbetalningskurs:
Kupong:
Marknad:
Period för fastställande av slutvärde:
Valutakursrisk:
Övrigt:

Swedbank AB
SWEOMM01
AIO 474 G
SE00019932203
1 000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
2007-02-28
Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och
med 2007-02-27, klockan 07.00
2011-03-02
18 200 000 kronor
2011-03-16
100 %
Lägst 100 %
12,5%
Råvaror och Aktier
En gång i veckan under perioden from
2011-02-02 tom 2011-03-02
Nej
Det slutliga korgvärdet (95,49) stängde lägre än dess
startvärde (100). Utvecklingen var -4,51%. Efter avdrag på
den maximala kupongen på 12,5% fastställdes slutkursen
till 107,99%.

Underliggande:

Marknad:

Startvärde:

Koppar
Zink
Nickel
S&P/ASX200

Råvara
Råvara
Råvara
Aktieindex Australien

6 190
3 545
45 340
5 810,20

Genomsnittligt
slutvärde:
9 836,30
2 454,20
28 255
4 803,21

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.

