SPAX Valutaorm MAX
AIO1008
"SPAX Valutaorm - MAX" är är kopplad till den svenska kronans utveckling mot euro. Löptiden har uppdelats
i fyra halvårsperioder. Inför varje period fastställs ett valutakursintervall mellan +/- 4% av valutakursen vid
periodens början. Om valutakursen varje dag under perioden fastställs inom valutakursintervallet, erhålls
på återbetalningsdagen en räntesats på 4.05 procent. Om valutakursen vid något tillfälle noteras
utanför valutakursintervallet erhålls ingen räntesats för den perioden. Det innebär att den slutliga procentsats
som ska användas vid beräkning av avkastning maximalt kan uppgå till indikativt 4 x 4.05 procent
(16.2 procent). Oavsett valutakursens utveckling åtar sig emittenten att på återbetalningsdagen lägst
betala tillbaka nominellt belopp.

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

AB Svensk Exportkredit
SEKSVO01
AIO1008
SE0003175074
1 000 kr
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
2010-03-03
2012-03-07
61 800 000 kr
2012-03-20
103%
16,2%
Valuta
104,50%

Valuta:

Intervallperiod:

EUR/SEK

2010-03-03 - 2010-09-07
2010-09-07 - 2011-03-07
2011-03-07 - 2011-09-07
2011-09-07 - 2012-03-07

Nedre
brytpunkt (-4%)

Övre
Brytpunkt
brytpunkt (+4%) tangerad

9,4027
8,9458
8,5205
8,6140

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.

10,1863
9,6912
9,2305
9,3318

Ja
Ja
Ja
Nej

