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FASTSTÄLLDA SLUTLIGA VILLKOR FÖR KREDITCERTIFIKAT EUROPA 2012  
ALTERNATIV OFFENSIV 
 som emitteras under 

ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM och 
WARRANT- OCH CERTIFIKATPROGRAM 2012 

 
Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s Warrant- och 
Certifikatprogram år 2012 ("Grundprospektet"), av den 16 maj 2012, uppdaterat den 30 juli 2012, den 3 
september 2012 samt den 5 november 2012, villkoren för detta Instrument. De allmänna villkoren tillämpas om 
inte annat bestäms i dessa slutliga villkor.  
 
Fullständig information om Emittenten och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet och dessa 
slutliga villkor i kombination. Grundprospektet finns tillgängligt på samtliga Ålandsbanken Abp:s kontor samt på 
www.alandsbanken.fi/emissionsprogram. 
 
 
EKONOMISK BESKRIVNING 
 
Instrumentets avkastning är kopplat till antalet Kredithändelser i Underliggande tillgång. Underliggande tillgång 
består av kreditrisken i de bolag som vid var tidpunkt ingår i indexet iTraxx Europe Crossover Series 18 5Y. Om 
det inte inträffar någon Kredithändelse i Underliggande tillgång återbetalas det placerade kapitalet efter drygt 
fem (5) år. Kupongerna utbetalats årligen under placeringstiden enligt villkoren nedan. Instrumentet är inte 
kapitalskyddat. Hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. 
 
För varje Kredithändelse som inträffar minskar det placerade kapitalet med 1/50*. Det kan endast ske en 
Kredithändelse per bolag. För varje Kredithändelse reduceras även det kapitalbelopp som används för beräkning 
av Kupongen med 1/50* av det nominella beloppet.  
 
 
PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR 
 
Instrumentets namn: Kreditcertifikat Europa 2012  Alternativ Offensiv 

 
Instrumentvaluta: Euro 

 
Underliggande tillgång: Korg; Kreditrisken i de bolag som vid var tidpunkt ingår i indexet iTraxx Europe 

Crossover Series 18 5Y 
 

 
ISIN-kod: 

 
FI4000049986 
 

Lösenförfarande: Ålandsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. 
 

Återbetalningsbelopp: 
 Emittenten återbetalar det nominella beloppet i sin helhet såvida ingen 

Kredithändelse inträffat i den Underliggande tillgången. Varje Kredithändelse 
minskar det ursprungliga nominella beloppet med 1/50*.   

Om en Kredithändelse inträffar i Underliggande tillgång sjunker Instrumentets 
nominella belopp och återstående nominellt belopp används som grund för 
uträkning av Kupong. 
 
Tabellen nedan åskådliggör hur Kredithändelse i Underliggande tillgång enligt 
slutliga villkoren inverkar på Instrumentets återstående nominella värde:  
 
 

                                                           
* Varje bolags kreditrisk är vid Kredituppföljningsperiodens början 1/50 av den Underliggande tillgångens totala 
kreditrisk. Viktningen kan dock förändras under Instrumentets löptid genom förändringar i Underliggande 
tillgång, till exempel vid Ersättande av bolag i Underliggande tillgång kan viktningen ändras. 
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Antal Kredithändelser              Instrumentets återstående nominella värde 

1      98% 
2      96% 
3                              94% 
10                            80% 
35                            30% 
50                            0% 

 
Definition(er) för att beräkna 
Återbetalningsbelopp: 

Kupong; 
På de  årliga kupongdagarna utbetalas en indikativ avkastning om 7,75 %, dock 
lägst 7,00 %, av nominellt belopp om ingen Kredithändelse inträffat i den 
Underliggande tillgången.1 Det ursprungliga nominella beloppet sjunker med 
1/50* för varje inträffad Kredithändelse. I händelse av Kredithändelser 
beräknas den årliga kupongen på återstående nominellt belopp. Antalet 
Kredithändelser som inträffat under Ränteperioderna fastställs sista dagen i 
respektive Ränteperiod. Det återstående nominella beloppet på vilket 
avkastningen beräknas minskar med 1/50* från och med den tidpunkt då 
Kredithändelsen inträffat. Inträffar en Kredithändelse under en Ränteperiod, 
vilken inte kunnat fastställas innan Kupongen för Ränteperioden utbetalats, 
utbetalas Kupongen utan beaktande av denna Kredithändelse. Då 
Kredithändelsen fastställts reduceras följande Kupong med det belopp som 
utbetalning av föregående Kupong utbetalats till ett för stort belopp.  
 
Kupongen uträknas enligt följande formel: 
 

Instrumentets återstående nominella belopp X Kupong X antalet dagar i 
Ränteperioden/360 

 
Ränteberäkningsgrund är 30/360,  
 
Kupongdagarna är 20.12 respektive år. Den första Ränteperioden börjar 
12.12.2012 och slutar 20.12.2013., De därpå följande Ränteperioderna är 21.12-
20.12 respektive år, förutom den sista Ränteperioden som inleds 21.12.2016 och 
avslutas 9.1.2018 
 
 
 

Kredituppföljningsperiod: 19.11.2012-20.12.2017 
 
För konstaterande av Kredithändelse kan bolagen i Underliggande tillgången 
även enligt internationell marknadspraxis kontrolleras 60 dagar före 
startdagen för Kredituppföljningsperioden. Emittenten har också rätt att 
meddela om sådan Kredithändelse som inträffat under 
Kredituppföljningsperioden men som Emittenten fått kännedom om först efter 
Kredituppföljningsperioden, dock senast två (2) veckor efter 
Kredituppföljningsperiodens utgång.  
 

                                                           
1 Den indikativa avkastningen har den 12 december 2012 fastställts till + 7,55 %. 
* Varje bolags kreditrisk är vid Kredituppföljningsperiodens början 1/50 av den Underliggande tillgångens totala 
kreditrisk. Viktningen kan dock förändras under Instrumentets löptid genom förändringar i Underliggande 
tillgång, till exempel vid Ersättande av bolag i Underliggande tillgång kan viktningen ändras. 
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Kredithändelse: En händelse, som Emittenten bedömer som Allvarlig betalningsstörning i bolag 
i Underliggande tillång (”Failure to pay”), Rekonstruktion (”Restructuring”) 
eller Konkurs (”Bankruptcy”), som inträffat under Kredituppföljningsperioden. 
Emittenten baserar sin bedömning på definitionerna 2003 ISDA Credit 
Derivatives Definitions (på engelska) som publicerats av International Swaps 
and Derivatives Association samt på de tillägg som gjorts till dem i maj 2003 
”May 2003 Supplement to the ISDA Credit Derivatives Definitions” och på 
allmänt godtagen och vedertagen internationell praxis. Ovan avsedda 
Kredithändelser beskrivs närmare nedan.  

Definitioner hänförliga till 
kredithändelse: 

Skuldförbindelse avser bolag i den Underliggande tillgångens alla nuvarande, 
kommande, villkorliga eller övriga  

(a) med upplåning förknippade skuldförbindelser, som bland annat kan 
utgöras av masskuldebrevslån, avtal om kredit, finansieringslimit eller 
motsvarande avtal, insättning eller en betalningsförpliktelse avseende 
remburs, och  
(b) borgen eller annan skriftlig förbindelse, som bolag i Underliggande 
tillgång ställt eller ställer för någon annans med upplåning förenade 
förbindelse. 

  
(a) Med Allvarlig betalningsstörning avses att ett bolag i Underliggande 

tillgång underlåter att enligt villkoren för en eller flera Skuldförbindelser 
erlägga betalning på förfallodagen på vederbörande betalningsställe då 
den förfallna betalningen eller summan av de förfallna betalningarna är 
minst USD 1 000 000 (eller dess motvärde i annan valuta) då Allvarlig 
betalningsstörning inträffar.   
 

(b) Med Rekonstruktion avses att antingen bolag i Underliggande tillgång 
eller en myndighet och innehavarna av sådan Skuldförbindelse, vars beslut 
binder även övriga innehavare av Skuldförbindelsen ifråga, kommer 
överens om någon eller några av de i punkterna (i)–(v) nämnda åtgärderna 
eller att bolag i Underliggande tillgång eller en myndighet tillkännager 
eller förordnar en eller flera av de ovan nämnda åtgärderna på ett sätt som 
är bindande för samtliga innehavare av Skuldförbindelsen. För att en 
åtgärd ska kunna anses som Rekonstruktion ska den Skuldförbindelse som 
är föremål för åtgärden ha minst tre av varandra oberoende 
fordringsägare och minst 2/3 av fordringsägarna måste samtycka till att 
åtgärden betraktas som Rekonstruktion. Därutöver förutsätts att den 
Skuldförbindelse eller de Skuldförbindelser som är föremål för åtgärden 
eller åtgärderna i punkterna (i)–(v) har ett sammantaget värde av minst 
USD 10 000 000 (eller dess motvärde i annan valuta) då Kredithändelsen 
inträffar.  
 

(i) en minskning av räntesatsen, den ränta som förfallit till betalning 
eller summan av den upplupna räntan,  
 
(ii) en minskning av kapitalbeloppet eller av den premie som förfaller 
till betalning på förfallodagen eller av avtalsenlig inlösen,  
 
(iii) en senareläggning eller annat uppskjutande av datumet eller 
datumen för antingen:  
 

(A) förfallodagen för betalning av ränta eller tidpunkten för 
ränteberäkning, eller  
 
(B) förfallodagen för betalning av kapital eller premie,  

 
(iv) en ändring av Skuldförbindelsens förmånsrätt som ger 
Skuldförbindelsen sämre förmånsrätt än vilken annan 
Skuldförbindelse som helst, eller  
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(v) en ändring av den valuta i vilken ränta eller kapital betalas eller en 
ändring av valutans sammansättning till någon annan valuta än:  
 

(A) lagligt betalningsmedel i något av G7-länderna (inklusive 
kommande G7-länder om nya medlemmar antas till G7-gruppen), 
eller  
 
(B) lagligt betalningsmedel i något land, som vid tiden för 
ändringen ifråga är OECD-medlem och vars hemmavaluta har en 
långfristig rating som är antingen minst AAA hos det till The 
McGrawHill Companies hörande ratinginstitutet Standard & 
Poor's eller hos en eventuell efterträdare till deras 
ratingverksamhet, minst Aaa hos Moody's Investor Service, Inc. 
eller en eventuell efterträdare till deras ratingverksamhet eller 
minst AAA hos Fitch Ratings eller en eventuell efterträdare till 
deras ratingverksamhet.  

 
Oaktat vad som framgår om Rekonstruktion ovan ska ingen av 
följande händelser anses som Rekonstruktion:  

 
(1) betalning i euro av ränta eller kapital avseende en 
Skuldförbindelse i en till Europeiska unionen hörande 
medlemsstats nationella valuta, då medlemsstaten ifråga har 
infört eller ska införa den gemensamma valutan enligt fördraget 
om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen,  
 
(2) om någon av de i punkterna (i)–(v) nämnda åtgärderna 
föranleds, avtalas eller tillkännages på grund av en administrativ, 
bokföringsmässig, skattemässig eller annan teknisk justering eller 
korrigering inom ramen för normal affärsverksamhet,  
 
(3) om någon av de i punkterna (i)–(v) nämnda händelserna 
inträffar, avtalas eller tillkännages under sådana omständigheter, 
då en sådan händelse inte är en direkt eller indirekt följd av en 
försämring av bolag i Underliggande tillgångs kreditvärdighet 
eller finansiella ställning.  

 
Ovan avses med Skuldförbindelse även de förbindelser för vilka bolag 
i Underliggande tillgång har ställt en ovan under definitionen 
Skuldförbindelse nämnd borgen, varvid med bolag i Underliggande 
tillgång i första stycket avses gäldenären i den förbindelse för vilken 
borgen ställs och i andra stycket bolag i Underliggande tillgång.  

 
(c)  Konkurs betyder att bolag i Underliggande tillgång  

 
(i) upplöses (annat än genom konsolidering, fusion eller sammanslag-
ning),  
 
(ii) blir insolvent eller oförmöget att betala sina skulder eller inte 
fullgör sina åtaganden eller skriftligen i ett rättegångsförfarande, 
administrativt förfarande eller myndighetsförfarande eller i stämning 
medger generell oförmåga att betala sina skulder vid förfall,  
 
(iii) gör en generell överlåtelse av affärsverksamheten, en förlikning, 
omstrukturering av företaget, eller skuldsanering i samråd med eller 
till förmån för sina fordringsägare,  
 
(iv) inleder eller blir föremål för förfarande, som syftar till en dom om 
betalningsoförmåga eller konkurs, eller annat beslut med stöd av 
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konkurs- eller insolvenslag eller liknande lagar, som skadar 
fordringsägarna, eller ansökan om att upplösa eller försätta bolag i 
Underliggande tillgång i likvidation har lämnats och ett sådant 
förfarande eller en sådan ansökan:  
 

(A) leder till en dom om betalningsoförmåga eller konkurs, ett 
beslut som skadar fordringsägarna eller ett beslut om att upplösa 
bolag i Underliggande tillgång eller försätta det i likvidation,  
 
 
(B) inte återtas, förkastas eller avbryts eller om det mål som gäller 
förfarandet respektive ansökan inte avskrivs inom trettio (30) 
dagar efter att förfarandet inletts eller ansökan lämnats,  

 
(v) ett beslut ges om att upplösa bolag i Underliggande tillgång, ställa 
det under tvångsförvaltning, eller försätta det i likvidation (annat än 
genom konsolidering, fusion eller sammanslagning),  
 
(vi) ansöker om eller att det för bolag i Underliggande tillgång 
förordnas eller att det för bolag i Underliggande tillgångens samtliga 
tillgångar eller en väsentlig del av tillgångarna utses 
boutredningsman, utredningsman, interimistisk konkursförvaltare, 
syssloman, god man eller annan motsvarande befattningshavare,  
 
(vii) låter en panthavare komma i besittning av bolag i Underliggande 
tillgångens samtliga tillgångar eller en väsentlig del av tillgångarna 
eller att panthavaren har anhängiggjort utmätning, 
tvångsverkställighet, beslag, försäljnings- eller skingringsförbud eller 
annan utmätning eller tvångsverkställighet eller talan avseende bolag 
i Underliggande tillgångens samtliga tillgångar eller en väsentlig del 
av tillgångarna och sådan panthavare behåller besittningen av panten 
och att ett sådant förfarande eller ansökan om sådant förfarande inte 
förkastas, återtas, blir föremål för förordnande om avbrott eller 
avskrivs inom trettio (30) dagar, eller  
 
(viii) orsakar eller utsätts för en händelse, som enligt en på bolag i 
Underliggande tillång tillämplig lag har motsvarande effekt som den 
händelse eller de händelser som nämns i punkterna (i)–(vii). 

 
Återbetalningsdag: 9.1.2018 eller Förskjuten återbetalningsdag. 

 
Förskjuten återbetalningsdag: Den dag som återbetalning sker istället för ovan angiven Återbetalningsdag 

med anledning av att Emittenten fått kännedom om en händelse som enligt 
Emittentens bedömning är en Kredithändelse, men som inte bekräftats i 
enlighet med internationell marknadspraxis senast sex (6) Bankdagar innan 
Återbetalningsdagen. Återbetalning av Återbetalningsbeloppet sker i sådana 
fall tio (10) Bankdagar efter att det enligt internationell marknadspraxis har 
fastställts huruvida en Kredithändelse har inträffat. 
 

Återbetalning i förtid: Om Instrumentets Återbetalningsbelopp sjunker till noll (0), har Emittenten 
rätt att i förtid inlösa samtliga Instrument. Eventuell förtida inlösen meddelas 
innehavare av Instrumentet minst tio (10) Bankdagar innan förtida inlösen. 
 

Bankdagsantagande: ”Tillämpad följande”: i de slutliga villkoren angivet datum förskjuts till närmast 
följande Bankdag, utom då denna följande Bankdag infaller under följande 
kalendermånad varvid detta datum flyttas till föregående Bankdag. 
 

Instrumentets indikativa 
villkor: 

Avkastningen och Antalet emitterade certifikat 
 
De indikativa villkoren fastställs senast en (1) vecka efter teckningstidens slut 
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och publiceras på Ålandsbanken Abp:s hemsida 
www.alandsbanken.fi/emissionsprogram. 

 
INFORMATION OM UNDERLIGGANDE TILLGÅNG 
 
Beskrivning: Underliggande tillgång är de bolag som vid var tidpunkt ingår i indexet iTraxx 

Europa Crossover Series 18 5Y, se bilaga 1. 
 
Ersättande av bolag: 
Om, enligt Emittentens bedömning, Succession (”Succession Event”) inträffar, 
dvs. om samtliga eller merparten av Skuldförbindelserna i bolagen i 
Underliggande tillgång direkt eller indirekt övergår till ett annat bolag eller 
andra bolag genom samgående, delning (antingen genom frivillig konvertering 
av Skuldförbindelser eller överföring på annat sätt), sammanslagning, fusion, 
överlåtelse eller motsvarande i kraft av lag eller avtal, ska detta eller dessa 
bolag vara Ersättande bolag (”Successor”) och inkluderas som bolag i 
Underliggande tillgång. På ovannämnda grunder kan Emittenten besluta att 
ursprungligt bolag i Underliggande tillgång avlägsnas från Underliggande 
tillgång eller att det fortfarande ingår som bolag i Underliggande tillgång. Om 
vikten för ett enskilt bolag i Underliggande tillgång ändras till följd av 
Succession, förbehåller sig Emittenten rätt att korrigera beräkningsformlerna i 
dessa villkor så att de motsvarar den ändrade Underliggande tillgången. Det 
Ersättande bolaget ansluts till Underliggande tillgång retroaktivt den dag då 
Successionen lagenligt trätt i kraft. Skulle Ålandsbanken Abp vara Ersättande 
bolag enligt ovan nämnda regler, ska Emittenten utse ett annat bolag i stället 
för Ålandsbanken Abp. Vid definition av Ersättande bolag och vikten för dess 
bolag i Underliggande tillgång baserar Emittenten sin bedömning på 
definitionerna 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions (på engelska) som 
publicerats av organisationen International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) samt på de tillägg som gjorts till dem i maj 2003 ”May 2003 
Supplement to the ISDA Credit Derivatives Definitions”. 

 
ERBJUDANDETS FORMER OCH VILLKOR 
 
Antal emitterade Certifikat: 6 000 stycken, Ålandsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller 

begränsa respektive serie.2 
 

Emittent: Ålandsbanken Abp 
 

Arrangör: Ålandsbanken Abp 
 

Emissionstyp: Masskuldebrevslån riktat till allmänheten. 
 

Betalningsombud: Ålandsbanken Abp 
 

Teckningsprovision: 1,5 % på nominellt belopp. 
 

Emissionsdag: 12.12.2012 
 

Information: Instrumentet kan tecknas vid Ålandsbanken Abp:s samtliga kontor. 
 

Information om tilldelning och 
meddelande om genomförd 
emission: 

Tilldelning bestäms av Emittenten och sker i den tidsordning som teckningarna 
registrerats. Besked om tilldelning lämnas i teckningsbekräftelse som sänds 
efter teckningstidens utgång i december 2012.  
 

Betalningsdag: Vid teckning. 
 

Utgivning/registrering av Skuldebreven noteras på tecknarens VP-konto efter teckningstidens utgång i 

                                                           
2 Antalet emitterade certifikat fastställdes den 12 december 2012 till 1092 stycken. 
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Instrumentet: december 2012. 
 

Minimiteckning: 5 000 euro  
 

Instrumentets nominella 
belopp: 
 

1 000 euro  

Teckningstid: 19.11.2012-10.12.2012 
 

Emissionskurs: 100 % 
 

VP-central: Euroclear Finland Ab 
Säkerhet: Ingen säkerhet har ställts. Instrumentet är inte kapitalskyddat. Det placerade 

kapitalet kan gå helt eller delvis förlorat. 
 

Företrädesrätt: Samma som Emittentens övriga förbindelse som saknar säkerhet. 
 

Villkor för erbjudandet: Emittenten förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon 
omständighet inträffar som enligt Emittentens bedömning kan äventyra 
erbjudandets genomförande.  
 
Information om inställande av erbjudande finns tillgängliga på Ålandsbanken 
Abp:s kontor och på Ålandsbanken Abp:s hemsida 
www.alandsbanken.fi/emissionsprogram. 
 
Om erbjudandet ställs in efter det att teckningsbelopp debiterats, återbetalar 
Emittenten debiterat belopp inom fem (5) Bankdagar från återkallelsedagen 
till det konto som angivits i samband med teckningen. På det återbetalade 
beloppet betalas ingen ränta. 
 

Komplettering av prospekt: Prospektet kompletteras i enlighet med avsnittet "Offentliggörande och 
komplettering av prospekt" i Grundprospektet.  
 

Struktureringskostnad: Struktureringskostnaderna för Instrumentet baserar sig på de värden som de 
ränte- och derivatplaceringar som ingår i Instrumentet har vid 
Emissionsdagen. Vid avstämningsdagen 5.11.2012 uppgick den årliga 
struktureringskostnaden till 0,8 %. Den slutliga struktureringskostnaden kan 
variera beroende av utvecklingen på ränte- och derivatmarknaden fram till 
Emissionsdagen. Därtill påverkas den slutliga struktureringskostnaden av 
nivån som den slutliga Kupongen fastställs på. 
 
Struktureringskostnaden definieras skilt för varje Instrument. Kostnadens 
storlek beror på bland annat marknadsläget, till exempel förändringar i 
räntenivån och marknadsvolatiliteten. I struktureringskostnaden ingår alla 
Emittentens kostnader för Instrumentet, som till exempel kostnaderna för 
emittering, licenser, material, marknadsföring, clearing och förvaring. Vid 
jämförelse av olika emittenters kostnader skall investeraren beakta 
marknadsparternas varierande förmåga att genomföra upphandling och 
utförande av de ränte- och derivatplaceringar som ingår i strukturerade pro-
dukter. 
 

Beskattning: Källskatt på ränteinkomst gäller i Finland allmänt skattskyldiga fysiska 
personer och inhemska dödsbon. Skatten är 30 % enligt gällande lag vid 
teckningstidens början. Ränteinkomst, för vilken betalas källskatt, är inte i 
inkomstbeskattningen skattepliktig inkomst. Ränteinkomst, för vilken källskatt 
har betalats, och kapitalet behöver inte uppges i skattedeklarationen. 
 
Enligt 3 § 3 mom. lagen om källskatt på ränteinkomst (28.12.1990/1341) 
jämställs indexgottgörelse med ränta. Den avkastning som erhålls genom 
handel på andrahandsmarknaden utgör kapitalinkomst enligt 
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inkomstskattelagen. 
 
För andra samfund än allmännyttiga samfund samt sammanslutningar är ränta 
skattepliktig inkomst. 
 
Denna beskrivning är endast avsedd som allmän information och utgör 
inte skatterådgivning. Investeraren skall själv bedöma de 
skattekonsekvenser som kan uppkomma och vid behov rådfråga sina egna 
rådgivare. 

 
 
RISKER SPECIFIKA FÖR INSTRUMENTET 
 

 Emittenten återbetalar Instrumentets nominella belopp i sin helhet såvida ingen 
Kredithändelse inträffat i den Underliggande tillgången. Det nominella beloppet 
sjunker med 1/5* för varje Kredithändelse.  
 
Återbetalningsbeloppet (inklusive avkastningen) är beroende av 
Kredithändelser i Underliggande tillgång. Vid Kredithändelse i samtliga bolag i 
Underliggande tillgång uteblir återbetalning av det nominella beloppet. 
Kredithändelse i ett, flera eller samtliga bolag i Underliggande tillgång påverkar 
Kupongens storlek.  
 
Instrumentet är inte kapitalskyddat. Det placerade kapitalet kan gå helt 
eller delvis förlorat. 
 
Om Instrumentet överlåts före Återbetalningsdagen kan överlåtelseförlust 
uppstå. 
 
Om Instrumentet återbetalas i förtid, kan Återbetalningsbeloppet understiga 
Instrumentets nominella belopp.  
 
Till Instrumentet hänför sig en emittentrisk, vilket innebär att återbetalningen är 
beroende av att Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på 
Återbetalningsdagen. Vid Emittentens eventuella insolvens kan det investerade 
kapitalet jämte eventuell avkastning gå helt eller delvis förlorat. 
 
Fordringsägarens rätt till avkastning och återbetalning av kapital beror på 
utvecklingen av bolag i Underliggande tillgångens ekonomiska ställning. 
Prissättningen av bolag i Underliggande tillgångens kreditrisk på marknaden, 
bolag i Underliggande tillgångens eventuella kommande ekonomiska problem, 
marknadsräntorna och ändringar i Emittentens finansieringskostnader inverkar 
på värdet på andrahandsmarknaden. Avkastningsstrukturen för strukturerade 
placeringar är ibland komplex, vilket kan göra det besvärligt att jämföra 
placeringarna med andra placeringsalternativ.  
 
Avkastningsstrukturen kan ibland innefatta hävstångseffekter varför till och med 
små förändringar kan ha stor inverkan på skuldebrevets värde och avkastning. 
Den historiska utvecklingen för en motsvarande placering är ingen garanti för 
framtida avkastning. 
  

Allmänna risker: En investering i Instrumentet är förknippad med vissa risker. Potentiella 
investerare rekommenderas därför att ta del av punkten ”Riskfaktorer” i 
Grundprospektet. Instrumentet är behäftat med en kreditrisk som omfattar 
kreditrisk avseende bolag i Underliggande tillgång. Återbetalningsbeloppet för 
Instrumenten kan vara noll.  
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Instrumentet är därtill behäftat med risk avseende Emittentens 
återbetalningsförmåga; Emittentrisk. Emittentrisken är risken för att Emittenten 
blir insolvent och inte kan ansvara för sina förbindelser. Om Emittenten blir 
insolvent kan investeraren således förlora det placerade kapitalet samt eventuell 
avkastning helt eller delvis. 

 
 
Mariehamn den 14 november 2012  
 
 
Ålandsbanken Abp 
 
Bilaga 1 
Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. 
Ålandsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt 
eller fullständig. 
 
Bolag i underliggande tillgång    Kreditrating 2.11.2012 
Bolag Land Sektor Moody´s 

rating 
S&P 
rating 

Alcatel Lucent Frankrike Kommunikation B2 B 
ArcelorMittal Luxemburg Basindustri Baa3 BB+ 
Ardagh Packaging Finance Plc Irland Industri  B3 
Brisa Concessao Rodoviaria SA Portugal Industri Ba2 BBB 
International Consolidated Airlines Group SA/(BA) Storbritannien Konsumentprodukt  BB 
Cable & Wireless Ltd Storbritannien Kommunikation  BB 
CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA Italien Konglomerat  BB 
Clariant AG Schweiz Basindustri Ba1 BBB- 
Codere Finance Luxembourg SA Luxemburg Konsumentprodukt B2  
ConvaTec Healthcare E SA Luxemburg Konsumentprodukt B2  
Dixons Retail PLC Storbritannien Konsumentprodukt B1  
EDP - Energias de Portugal SA Portugal Energi Ba1 BB+ 
Fiat Industrial SpA Italien Konsumentprodukt  BB+ 
Fiat SpA Italien Konsumentprodukt  BB- 
Finmeccanica SpA Italien Industri  BBB- 
Grohe Holding GmbH Tyskland Industri  B- 
Havas SA Frankrike Kommunikation   
HeidelbergCement AG Tyskland Industri  BB 
Hellenic Telecommunications Organization SA Grekland Kommunikation  B- 
Ineos Group Holdings Ltd Storbritannien Basmaterial  B 
ISS A/S Danmark Konsumentprodukt  BB- 
Jaguar Land Rover PLC Storbritannien Konsumentprodukt  BB- 
Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH Tyskland Kommunikation   
Ladbrokes PLC Storbritannien Konsumentprodukt  BB 
Lafarge SA Frankrike Industri  BB+ 
Metsa Board OYJ Finland Basindustri  B- 
Melia Hotels International SA Spanien Konsumentprodukt   
Nokia OYJ Finland Kommunikation Ba3 BB- 
Norske Skogindustrier ASA Norge Basindustri  B- 
NXP BV / NXP Funding LLC Holland Industri   
Ono Finance II PLC Irland Kommunikation   
Peugeot SA Frankrike Konsumentprodukt  BB 
Portugal Telecom International Finance BV Portugal Kommunikation  BB+ 
Polkom (Elieme 2 AB) Polen Kommunikation   
Rallye SA Frankrike Konsumentprodukt   
Renault SA Frankrike Konsumentprodukt  BB+ 
Repsol SA Spanien Energi Baa3 BBB- 
Schaeffler Finance B.V. Tyskland Industri Ba3 B+ 
Societe Air France Frankrike Konsumentprodukt   
Stena AB Sverige Konlomerat  BB 
Stora Enso OYJ Finland Basindustri  BB 
Sunrise Communications Holdings SA Schweitz Kommunikation  B+ 
ThyssenKrupp AG Tyskland Basindustri Baa3 BB 
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TUI AG Tyskland Konsumentprodukt  B- 
Unitymedia GmbH Tyskland Kommunikation   
UPC Holding BV Holland Kommunikation  B+ 
UPM-Kymmene OYJ Finland Basindustri  BB 
Virgin Media Finance PLC Storbritannien Kommunikation  BB 
Wendel SA Frankrike Konglomerat  BB 
Wind Acquisition Finance SA Luxemburg Kommunikation   
Källa: Bloomberg 


