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ÅLANDSBANKEN ABP:S MASSKULDEBREVSPROGRAM OCH  
WARRANT- OCH CERTIFIKATROGRAM 2012 

1.000.000 .000 euro 
 

 
Detta dokument (”Tillägg”) är en komplettering av grundprospektet daterat den 16 maj 2012, 
tidigare kompletterat den 30 juli 2012, 3 september 2012 och 5 november 2012, som gäller 
Ålandsbanken Abp:s emissionsprogram 2012 för masskuldebrevslån samt warranter och certifikat 
på 1.000.000.000 euro. 
 
Tillägget är uppgjort efter att Ålandsbanken Abp har offentliggjort börsmeddelandet ”Standard & 
Poor´s ser förhöjda risker för det finska banksystemet och ändrar bl.a. Ålandsbanken Abp:s 
framtidsutsikter”, den 20 november 2012.   
 
Börsmeddelandet ”Standard & Poor´s ser förhöjda risker för det finska banksystemet och ändrar 
bl.a. Ålandsbanken Abp:s framtidsutsikter” införlivas under rubriken Lista över hänvisade 
dokument på s. 83 i grundprospektet.  
 
Ålandsbanken har den 20 november 2012  klockan 15.30 publicerat följande börsmeddelande: 
 

”Standard & Poor´s ser förhöjda risker för det finska banksystemet och ändrar bl.a. 
Ålandsbanken Abp:s framtidsutsikter 
 
Ratinginstitutet Standard & Poor´s har idag publicerat en analys avseende ökade 
ekonomiska risker i Finland till följd av den långvariga europeiska lågkonjunkturen, 
som påverkar den viktiga finska exportindustrin negativt. Därmed anser Standard & 
Poor´s att bl.a. risknivån i det finska banksystemet har ökat måttligt. 
 
Standard & Poor´s bekräftar Ålandsbanken Abp:s rating (BBB/A-3) som sålunda är 
oförändrad. Till följd av bl.a. de försämrade framtidsutsikterna för den finska 
exportindustrin ändrar dock Standard & Poor´s bankens framtidsutsikter från stabila 
till negativa. 
 
Banken har ingen direkt exponering mot den finska exportindustrin.”  

   
 
Detta tillägg skall läsas tillsammans med grundprospektet.  
 
Vid komplettering av grundprospektet kan de investerare, som förbundit sig att teckna 
värdepapper och inte erhållit sina värdepapper innan kompletteringen av prospektet offentliggjorts 
den 23 november 2012, 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). 
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