SPAX Europa
AIO1
Avkastningen är kopplad till den månadsvisa kursutvecklingen för ett brett europeiskt aktieindex där de 50 största bolagen
ingår, det vill säga de 50 bolag som har störst kapitalvärde på aktiebörserna i de länder som har den gemensamma valutan euro.
Löptiden delas upp i 40 månadsvisa mätperioder och avkastningen beräknas genom att fastställd maximal avkastning,
indikativt 40 procent, reduceras med index månadsvisa negativa utvecklingar. Utvecklingen uttrycks som den procentuella
skillnaden mellan start- och slutvärde för respektive mätperiod. Det innebär att om slutvärdet är oförändrat eller positivt
vid varje mättillfälle, jämfört med föregående mättillfälle, erhålls maximal avkastning på återbetalningsdagen. Att index inte
under någon månad skulle gå ner är dock mindre sannolikt. Skulle maximal avkastning, reducerad med summan av index
negativa månatliga utvecklingar, vara lägre än den förutbestämda lägsta avkastningen erhålls den förutbestämda lägsta
avkastningen.

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

Emissionskurs:
Lägsta avkastning:
Maximal avkastning:
Marknad:
Övrigt:

Taurus
TAUREUR1
AIO1
XS0559379747
1 000 kr
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
2010-12-15
2014-04-21
321 200 000 kr
2014-05-12
Återbetalningen kan enligt de fullständiga villkoren komma att bli senarelagd med
maximalt fem bankdagar, beroende på fördröjning av betalningar genom
olika betalningssystem.
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-

Index:

Startvärde

DJ EuroSTOXX50 Index (SX5E)

2841.99

En aktieobligation kombinerar aktiemarknadens möjligheter med obligationens trygghet. Obligationens avkastning är
knuten till aktiekursutvecklingen för en eller flera aktier. 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.

