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ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2014 

 
 

prospektet daterat den 3 juni 2014, som gäller Ålandsbanken 
Debenturlån 2/2014. 
 
Tillägget är uppgjort efter att Ålandsbanken Abp den 10 juli 2014 kl 13.00 har offentliggjort följande 

Ålandsbankens resultat väsentligt bättre än föregående år infogas under 

 
 

Ålandsbankens resultat väsentligt bättre än föregående år 
  
Den 14 mars 2014, i samband med att Ålandsbankens årsredovisning för 2013 publicerades, 
offentliggjordes bankens framtidsutsikter för 2014. Då var förväntningarna att Ålandsbanken 2014 
kommer att redovisa ett något bättre rörelseresultat och resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna än 
2013, det vill säga ett något bättre rörelseresultat än 10,4 miljoner euro och ett något bättre resultat 
efter skatt hänförligt till aktieägarna än 6,7 miljoner 
euro.  
 
Baserat på preliminära bokslutsuppgifter för första halvåret reviderar Ålandsbanken sina 
framtidsutsikter för helåret 2014. Rörelseresultatet för första halvåret uppgår preliminärt till cirka 8,7 
miljoner euro och resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna uppgår preliminärt till cirka 6,1 miljoner 
euro, vilket innebär att båda dessa resultatmått för helåret 2014 sannolikt blir väsentligt bättre än 2013.  
 
Ålandsbanken publicerar delårsrapporten för januari-juni 2014 den 25 juli 2014 klockan 9.00.  
 
REVIDERADE FRAMTIDSUTSIKTER 
Bankens resultatutveckling bestäms till betydande del av omvärldsfaktorer som är svåra att förutsäga.  
 
Intäkterna förväntas bli högre 2014 än 2013 till följd av såväl volymökningar som marginalökningar. 
Intäkterna är dock starkt beroende av hur ränte- och aktiemarknaderna utvecklas och därmed svåra att 
prognosticera. Kostnaderna och nedskrivningarna av krediter förväntas 2014 bli lägre än 2013. 
Sammantaget leder dessa förväntningar till att Ålandsbanken 2014 kommer att redovisa ett väsentligt 
bättre rörelseresultat och resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna än 2013.  
 

 
 
Detta tillägg skall läsas tillsammans med prospektet för Ålandsbanken Debenturlån 2/2014.  
 
 
Vid komplettering av prospektet kan de investerare, som förbundit sig att teckna värdepapper och inte erhållit 
sina värdepapper innan kompletteringen av prospektet offentliggjorts den 11 juli 2014, återkalla sin teckning 
inom två bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjorts. Anvisningar om återkallande av teckning finns 
tillgängliga på adressen www.alandsbanken.fi (Våra tjänster > Spara och placera > Våra masslån). 
 
 

http://www.alandsbanken.fi/

