SPAX Kronförstärkning MAX
AIO535B
I SPAX Kronförstärkning är avkastningen kopplad till kursutvecklingen för valutorna i Schweiz (CHF), Euroland (EUR)
och Norge (NOK) mot den svenska kronan (SEK). Kronförstärkningen mäts procentuellt och kronans positiva utveckling
gentemot respektive valuta motsvarar en tredjedels vikt som sedan summeras ihop. Ett enskilt valutapars negativa
utveckling påverkar därför inte produkten. Avkastningen beror på hur mycket den svenska kronan har förstärkts mot
respektive valuta, på deltagandegraden samt på hur många av valutorna som under hela löptiden noteras över en viss
brytpunkt. Oavsett valutornas utveckling får du alltid som lägst tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startvärde:
Dag för fastställande av slutvärde:
Fastställd emissionsvolym:
Återbetalningsdag:
Emissionskurs:
Deltagandegrad:
Marknad:
Övrigt:

Valutor:
CHF/SEK
EUR/SEK
NOK/SEK

Swedbank AB
SWEOKF01
AIO535B
SE0002832378
1 000 kr
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
2009-05-06
2011-05-11
72 700 000 kr
2011-05-25
105%
190%
Valuta
Valutaparet EUR/SEK passerade sin brytpunktskurs under löptiden och kursutvecklingen
fastställs därför till 0%. Utvecklingen för valutaparet CHF/SEK fastställdes till 0.48%.
Utvecklingen för valutaparet NOK/SEK fastställdes till 6.63%. Med deltagandegrad 190%
fastställdes slutkursen till 104.502%.
Startkurser: Barriärer: Slutkurser: Utveckling:
7.10
5.35
7.0658
0.48%
Barriären har slagit i.
10.90
8.75
0%
1.23
1.06
1.1485
6.63%

En valutaobligation kombinerar valutamarknadens möjligheter med obligationens trygghet. Obligationens avkastning är
knuten till valutakursutvecklingen för en eller flera valutor. Den avkastning du får är, på olika sätt, beroende av denna
utveckling. Oavsett utvecklingen på just den eller de valutor som din SPAX är kopplad till, får du tillbaka minst nominellt
belopp vid förfall. För en fullständig beskrivning av denna SPAX hänvisas till Slutliga villkor.
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 då dokumentet inte ingår som en del av Prospektet, vilket
tillsammans med Slutliga villkor har offentliggjorts och återfinns på bankens hemsida: www.swedbank.se/spax.

