Swedbank ABs SPAX aktieindexlån

Lån 473 (”SPAX Alpin”)
Serie I - SPAX
Avkastningen i "SPAX Alpin - SPAX" är beroende av den månatliga utvecklingen av ett brett europeiskt
aktieindex omfattande de cirka 50 värdemässigt största aktierna och depåbevisen noterade på aktiebörserna i
Euro-området.
Löptiden delas upp i 60 månadsvisa mätperioder. Avkastningen beräknas genom utvecklingen för varje
månadsperiod summeras löpande. Utvecklingen mäts i procent och är skillnaden mellan start- och slutindex
för respektive mätperiod, men en enskild mätperiods utveckling kan inte överstiga +6,75 procent (maximal
periodförändring). Om den summerade periodförändringen når någon av nivåerna 10, 20, 30 procent osv, upp
till 400 procent (golvvärden), säkras utvecklingen och den slutliga avkastningen kan därefter inte bli lägre än
denna nivå.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startvärde:

Swedbank AB
SWEOAL12
AIO 473 I
SE0001919580
1000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5000 kronor
Den 7:e varje månad fr o m den 7:e februari 2007
t o m den 7:e januari 2012.
Likvid:
Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och
med 2007-02-06 klockan 07.00
Dag för fastställande av slutvärde:
Den 7:e varje månad fr o m den 7:e mars 2007 t o m
den 7:e januari 2012, samt därutöver 8:e februari
2012.
Maximal periodförändring:
6,75%
Fastställd emissionsvolym Serie I:
43 300 000 kronor
Återbetalningsdag:
2012-02-22
Emissionskurs:
100%
Återbetalningskurs:
Lägst 100 %.
Marknad:
Europa
Period för fastställande av avkastning:
2007-02-07 t o m 2012-02-08
Mättidpunkter för fastställande av avkastning: Varje månad
Valutakursrisk:
Nej
Övrigt:
Slutkurs
100%
Index:
Dow Jones EuroSTOXX 50

Marknad:
Euro-området

Vikt:
100%

Startindex:
4 251,06

Slutindex:
2 512,92

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.

