FöreningsSparbanken ABs aktieindexlån 2002/2012

Lån 173 ( ” LångSPAX ” )
Avkastningen i "LångSPAX" är är dels garanterad till 22 procent, dels kopplad
till utvecklingen av FöreningsSparbanken AB´s aktieindex Sverige40prisindex
(Sverige40PI) omfattande de ca 40 värdemässigt mest omsatta aktierna och svenska
depåbevisen på Stockholmsbörsen.
Slutindex beräknas som ett genomsnitt av aktieindex stängningskurs avläst den
tredje onsdagen i mars varje år under perioden fr o m mars 2007 t o m mars 2012.

Emittent:
FöreningsSparbanken AB
Börskod:
FSPOSV13
VPC-kod:
RB173
ISIN-nummer:
SE 0000 911752
Nominellt belopp:
1000 kronor
Börspost:
5 obligationer, dvs nominellt 5000 kronor
Startdag:
2002-05-15
Likviddag start:
2002-05-23
Slutdag:
2012-03-21
Återbetalningsdag:
2012-04-04
Emissionskurs:
100 %
Återbetalningskurs:
122, d v s 22 procent i garanterad avkastning
Avkastningskoefficient:
75 %
Marknad:
Sverige
Snittperiod för fastställande av slutindex:
2007-03-21 – 2012-03-21
Mättidpunkter under Snittperiod:
3:e onsdagen i mars under snittperioden
Valutakursrisk:
Nej
Övrigt:

I och med att Aktieindex Sverige40prisindex
(Sverige40PI) upphört att beräknas per den 29
december 2006, har Banken från denna dag ersatt
Sverige40PI med OMXS30 Index. Nytt Startindex har
av Banken fastställts till 705,52 enligt
följande.
2002-05-15
2006-12-29
Sverige40prisindex:
1.369,372.226,79
OMXS30 Index: 718,28
1.147,27
1.147,27
1.369,37 705,52
Nytt Startindex:
2.226,79
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Mättidpunkt

1)

2007-03-21
2008-03-19
2009-03-18
2010-03-17
2011-03-16
2012-03-21
Genomsnittlig slutkurs
Indexutveckling
Avkastning

Indexvärde
1204,67
905,64
662,76
1025,58
1055,45
1088,76
990,48
40,39%
52,292%

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.

