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ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014 
 

 
3. kesäkuuta 2014 päivättyyn esitteeseen, joka koskee Ålandsbanken 

Debentuurilainaa 2/2014.  
 
Täydennys on laadittu sen jälkeen, kun Ålandsbanken Abp on 10. heinäkuuta 2014 klo. 13.00 julkistanut 
pörssitiedotteen Ålandsbankenin tulos olennaisesti parempi kuin edellisenä vuonna .  Tämä Täydennys lisätään 
esitteen sivulla 5 olevan tiivistelmän kohtaan B9 sekä esitteen sivulla 54 olevan otsikon Tulosennuste ja 
tulevaisuudennäkymät" alla olevaan tekstiin.   
 
 Ålandsbankenin tulos olennaisesti parempi kuin edellisenä vuonna 
 

Ålandsbanken julkisti 14. maaliskuuta 2014 pankin tulevaisuudennäkymät vuodelle 2014 
Ålandsbankenin vuosikertomuksen 2013 julkistamisen yhteydessä. Tuolloin odotuksena oli, että 
Ålandsbanken tulee vuodelta 2014 kirjaamaan hieman paremman liiketuloksen ja 
osakkeenomistajille kuuluvan tuloksen verojen jälkeen 
kuin vuodelta 2013, toisin sanoen hieman paremman liiketuloksen kuin 10,4 miljoonaa euroa ja 
hieman paremman osakkeenomistajille kuuluvan tuloksen kuin 6,7 miljoonaa euroa.  
 
Ensimmäisen vuosipuoliskon alustaviin tilinpäätöstietoihin perustuen Ålandsbanken muuttaa 
tulevaisuudennäkymiään koko vuodelta 2014. Liiketulos ensimmäiseltä vuosipuoliskolta on 
alustavasti noin 8,7 miljoonaa euroa ja osakkeenomistajille kuuluva tulos verojen jälkeen on 
alustavasti noin 6,1 miljoonaa euroa, mikä merkitsee, että nämä molemmat tulosmittarit koko 
vuodelta 2014 muodostuvat todennäköisesti olennaisesti paremmiksi kuin vuonna 2013.  
 
Ålandsbankenin osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-kesäkuu 2014 julkistetaan 25. heinäkuuta 
2014 klo 9.00.  
 
MUUTETUT TULEVAISUUDENNÄKYMÄT 
Tulevaisuudennäkymät Pankin tuloskehityksen määräävät merkittävältä osin vaikeasti 
ennustettavissa olevat toimintaympäristötekijät.  
 
Tuottojen odotetaan muodostuvan vuonna 2014 korkeammiksi kuin vuonna 2013 sekä volyymien 
kasvun että marginaalien korotusten seurauksena. Tuotot ovat kuitenkin suuresti riippuvaisia 
siitä, miten korko- ja osakemarkkinat kehittyvät ja siten vaikeasti ennakoitavissa. Kulujen ja 
arvonalentumistappioiden luotoista odotetaan vuonna 2014 olevan samalla tasolla kuin vuonna 
2013. Kaikkineen nämä odotukset johtavat siihen, että Ålandsbanken tulee vuodelta 2014 
kirjaamaan olennaisesti paremman liiketuloksen ja osakkeenomistajille kuuluvan kauden tuloksen 
verojen jälkeen kuin vuodelta 2013.  
 

 Tämä täydennys on luettava yhdessä Ålandsbanken Debentuurilaina 2/2014 -esitteen kanssa. 
 

Esitettä täydennettäessä ne sijoittajat, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään arvopapereita ja 
jotka eivät ole saaneet arvopapereitaan ennen esitteen täydennyksen julkistamista 11. heinäkuuta 
2014, voivat peruuttaa merkintänsä kahden pankkipäivän kuluessa täydennyksen julkistamisesta. 
Peruuttamista koskevat ohjeet ovat saatavilla osoitteessa www.alandsbanken.fi (Palvelumme > 
Säästä ja sijoita > Joukkolainamme). 
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