AKTIEBEVIS TERRASS EUROPA KUPONG
"Aktiebevis Terrass Europa Kupong" är en icke kapitalskyddad placering kopplad till kursutvecklingen för Eurostoxx 50 Index.
EURO STOXX 50® är ett aktieindex som baseras på kursutvecklingen för de 50 aktier som har störst kapitalvärde på
aktiebörserna i de länder som har den gemensamma valutan euro. Index är kapitalviktat men med begränsningen att varje enskild
akties vikt ej får uppgå till mer än 10 procent av index. Index är icke utdelningsjusterat och noteras i Euro. Aktieindex utveckling
motsvaras av den procentuella förändringen mellan start- och slutkurs, där avläsning för aktieindex slutkurs sker på slutdagen.
Återbetalningsbeloppets storlek beror på aktieindex utveckling. Om indexutvecklingen inte fallit mer än 30 procent från startdagen
kommer indexutvecklingen att att fastställas till det större av 13,50 procent (R) och verklig indexutveckling. Skulle däremot index
fallit mer än 30 procent (slutindex understiger Barriär1) kommer återbetalningsbeloppet att baseras på verklig indexutveckling, vilket
innebär att återbetalningsbeloppet kommer att understiga 70 procent av nominellt belopp.
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”Teoretisk återbetalningskurs” anger vilken återbetalningskurs beviset skulle ha på förfallodagen baserat på indexutvecklingen hittills och
förutsatt att inga ytterligare förändringar sker fram till förfallodagen.

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 eller ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må baserat på användandet av
dokumentet då det inte ingår som en del av Prospektet. Prospektet tillsammans med Slutliga villkor, som anger hur produktens slutliga utfall
beräknas, har offentliggjorts och återfinns på bankens hemsida: www.swedbank.se/spax.

