FöreningsSparbanken ABs SPAX aktieindexobligation

Lån 461 (”SPAX Kinesisk Tillväxt”)
Serie E - SPAX
Avkastningen i "SPAX Kinesisk Tillväxt - SPAX" är Kopplad till utvecklingen av en korg med fyra olika
tillgångar som representerar aktiemarknaden i Kina, Olje-, Koppar och Zinkmarknaden. Varje tillgång påverkar
korgens utveckling med sin respektive vikt, 1/4.
Avkastningen är beroende av korgens procentuella utveckling och deltagandegraden. Korgens startvärde är 100
och de ingående index startvärden (se nedan) ligger till grund för korgens utveckling och därmed
avkastningsberäkningen. Korgens slutvärde beräknas som ett genomsnitt av korgens värde avläst en gång i
månaden under perioden 15 september, 2009 t o m 15 september 2010. Deltagandegraden anger hur stor del av
korgens utveckling placeraren får ta del av och påverkar således storleken på avkastningen. Oberoende av
aktieindexkorgens utveckling återbetalar Banken obligationens nominella belopp på återbetalningsdagen.

Emittent:
Börskod:
VPC-kod:
ISIN-nummer:
Nominellt belopp:
Börspost:
Dag för fastställande av startvärde:
Likvid:
Dag för fastställande av slutvärde:
Fastställd emissionsvolym Serie E:
Återbetalningsdag:
Teckningsskurs:
Återbetalningskurs:
Deltagandegrad:
Marknad:
Snittperiod för fastställande av slutvärde:
Valutakursrisk:
Övrigt:

FöreningsSparbanken AB
FSPOKTV1
AIO 461 E
SE0001790288
1 000 kronor
5 obligationer, dvs nominellt 5 000 kronor
2006-09-14
Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och
med 2006-09-12, klockan 07.00
2010-09-15
86 800 000 kronor
2010-09-29
100 %
Lägst 100 %
110 %
Aktie- och råvarumarknad
En gång i månaden under perioden 2009-09-15 tom
2010-09-15 (13 avläsningstillfällen).
Nej
Slutkursen fastställdes den 15 september 2010 till
108,919 %.

Index:

Marknad:

Vikt:

Startindex:

FTSE/XINHUA CHINA 25 INDEX

Kina
Råvara
Råvara
Råvara

25 %
25 %
25 %
25 %

11 717,54
63,22
7 500,50
3 340,00

OIL-WTI-NYMEX
COPPER-LME CASH
ZINC-LME CASH

Genomsnittligt
slutindex:
18 337,39
76,41
6 922,12
2 097,04

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.

