
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE– 
LOPULLISET EHDOT 
   
 
Ålandsbanken Osakeindeksiobligaation Emerging Markets Valuutta Private (ISIN-tunnus: FI4000018676) 
lopulliset ehdot on 25. lokakuuta 2010 vahvistettu seuraavasti: 
 
 

- Ehdollinen Korko 18,00 %  
 
- Lainan pääoma  100 000 euroa 

 
  
  

 
Maarianhamina 25. lokakuuta 2010 
 
 
Ålandsbanken Abp 
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ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATION EMERGING MARKETS VALUUTTA PRIVATE 
LAINAKOHTAISET EHDOT 

liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2010 alla 
 
Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Ålandsbanken Abp:n 11. toukokuuta 2010 päivätyn, 10. 
syyskuuta 2010 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman 2010 (Ohjelmaesite) yleisten ehtojen kanssa tämän 
Lainan ehdot.  
 
Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Saadakseen täydelliset tiedot 
Liikkeeseenlaskijasta ja tarjouksesta sijoittajan on tutustuttava sekä Ohjelmaesitteeseen että näihin 
lainakohtaisiin ehtoihin. Ohjelmaesite on saatavissa Ålandsbanken Abp:n kaikista konttoreista sekä Internetistä 
www.alandsbanken.fi (Palvelumme > Säästä ja sijoita > Joukkolainamme).  
 
Mikäli Ohjelmaesitettä täydennetään Lainan merkintäaikana, Liikkeeseenlaskija on lain mukaan velvollinen 
ilmoittamaan sijoittajille ohjelmaesitteen täydennyksestä, joka on saatavissa Ålandsbanken Abp:n kaikista 
konttoreista sekä Internetistä www.alandsbanken.fi (Palvelumme > Säästä ja sijoita > Joukkolainamme). Lain 
mukaan Liikkeeseenlaskija on myös velvollinen tarjoamaan lainaosuuksia merkinneille sijoittajille 
mahdollisuuden peruuttaa merkintänsä kahden pankkipäivän kuluessa täydennetyn esitteen julkistamisesta 
meneillään olevana merkintäaikana tai ennen kuin lainaosuudet on laskettu liikkeeseen ja toimitettu sijoittajalle. 
 
Mahdolliset viitteelliset ehdot on merkitty asteriskilla (*). Lopulliset lainakohtaiset ehdot vahvistetaan 
viimeistään viikon kuluttua merkintäajan päättymisestä ja julkistetaan Ålandsbankenin kotisivuilla 
www.alandsbanken.fi (Palvelumme > Säästä ja sijoita > Joukkolainamme).  
 
 
Lainan nimi: ÅLANDSBANKEN OSAKEINDEKSIOBLIGAATIO EMERGING MARKETS VALUUTTA 

PRIVATE 
 
Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp 
 
Lainan pääoma: Enintään 20.000.000 euroa ja vähintään 10.000 euroa.*    
  
Liikkeeseenlaskutapa: Velkakirjat ovat paperimuotoiset, eikä niitä ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään.  
 
Velkakirjojen nimellis- 
määrä: Tuhat (1.000) euroa. 
 
Velkakirjojen lukumäärä: Enintään 20.000 kappaletta ja vähintään 10 kappaletta. 
 
Liikkeeseenlaskupäivä: 22.10.2010 
 
Emissiokurssi: 102 % 
 
Laina-aika: 22.10.2010 – 8.5.2012 
 
Takaisinmaksupäivä: 8.5.2012 
 
Takaisinmaksumäärä: Takaisinmaksupäivänä kustakin yhden tuhannen (1.000) euron nimellismääräisestä 

velkakirjasta maksetaan takaisin velkakirjanhaltijalle tuhat (1.000) euroa sekä 
jäljempänä kuvattu mahdollinen korko tai muu hyvitys. 

 
Korko tai muu hyvitys: Lainalle ei makseta vuotuista nimelliskorkoa. 
  
 Takaisinmaksupäivänä maksetaan nimellismäärän lisäksi hyvitys (”Lisäerä”). Lisäerä 

koostuu ehdollisesta korosta (”Ehdollinen korko”) ja se lasketaan seuraavasti:  
 
 Nimellismäärä x Ehdollinen korko 
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Lainan Ehdollinen korko on viitteellisesti 17 %* (vähintään 12 %) koko laina-ajalta, 
mikä 0,75:n merkintäpalkkio ja 2 %:n ylikurssi huomioiden vastaa 8,77 %:n 
(vähintään 5,74 %:n) todellista vuosituottoa.   
 
Lisäerä maksetaan, mikäli kaikkien Valuuttaparien Lähtöarvo on korkeampi kuin 
niiden kunkin Päättymisarvo. Jos jonkin Valuuttaparin Päättymisarvo on yhtä suuri tai 
korkeampi kuin sen Lähtöarvo, Lisäerää ei makseta.  
  
"Lähtöarvo” tarkoittaa seuraavaa koskien yhtä Valuuttaparia: 
• Valuuttaparin EUR/BRL osalta sitä määrää BRL:ia, joka Lähtöpäivänä tarvitaan 
yhden EUR:n ostamiseen Reutersin sivulla ECB37 noin kl0 14:15 Frankfurtin aikaa 
ilmoitettuun kurssiin.  
• Valuuttaparin EUR/RUB osalta sitä määrää RUB:ia, joka Lähtöpäivänä tarvitaan 
yhden EUR:n ostamiseen Reutersin sivulla ECB37 noin kl0 14:15 Frankfurtin aikaa 
ilmoitettuun kurssiin.  
• Valuuttaparin EUR/INR osalta sitä määrää INR:ia, joka Lähtöpäivänä tarvitaan 
yhden EUR:n ostamiseen Reutersin sivulla ECB37 noin kl0 14:15 Frankfurtin aikaa 
ilmoitettuun kurssiin. 
 
”Lähtöpäivä” tarkoittaa 22.10.2010 ja sitä käytetään kunkin Valuuttaparin Lähtöarvon 
laskennassa. 
 
”Päättymisarvo” tarkoittaa seuraavaa koskien yhtä Valuuttaparia: 
• Valuuttaparin EUR/BRL osalta sitä määrää BRL:ia, joka Päättymispäivänä 
tarvitaan yhden EUR:n ostamiseen Reutersin sivulla ECB37 noin kl0 14:15 Frankfurtin 
aikaa ilmoitettuun kurssiin.  
• Valuuttaparin EUR/RUB osalta sitä määrää RUB:ia, joka Päättymispäivänä 
tarvitaan yhden EUR:n ostamiseen Reutersin sivulla ECB37 noin kl0 14:15 Frankfurtin 
aikaa ilmoitettuun kurssiin.  
•  Valuuttaparin EUR/INR osalta sitä määrää INR:ia, joka Päättymispäivänä 
tarvitaan yhden EUR:n ostamiseen Reutersin sivulla ECB37 noin kl0 14:15 Frankfurtin 
aikaa ilmoitettuun kurssiin. 
 

 ”Päättymispäivä” on 23.4.2012 ja sitä käytetään kunkin Valuuttaparin Päättymisarvon 
laskennassa. 

 
 Mikäli Lähtö- tai Päättymispäivänä on mahdotonta saada Lähtöarvo tai vastaavasti 

Päättymisarvo jollekin Valuuttapareista, katsotaan Markkinahäiriön vallitsevan ja 
Laskenta-asiamiehen on parhaan kykynsä mukaan vahvistettava kyseisen 
Valuuttaparin arvo hyvän markkinatavan mukaisesti ja soveltaen 
johdannaissopimuksiin yleisesti käytettäviä periaatteita ja vakioehtoja.  

 
  Mikäli Liikkeeseenlaskijan katsoo, että edellä mainittu laskenta ei antaisi kohtuullista 

tulosta, Liikkeeseenlaskija saa hyvää markkinatapaa noudattaen tehdä ennenaikaisen 
laskelman Lisäerästä ja vahvistaa Lisäerän. Kun Liikkeeseenlaskija on vahvistanut 
Lisäerän, Velkojille ilmoitetaan Lisäerän suuruus ja minkä korkokannan mukaan 
Lainalle jatkossa kertyy korkoa. Liikkeeseenlaskija maksaa Lainan nimellismäärälle 
markkinaehtoista korkoa. Takaisinmaksumäärä ja korko maksetaan takaisin 
Takaisinmaksupäivänä. 

 
  Liikkeeseenlaskija ilmoittaa lainaehtojen muutoksesta Internetissä 

www.alandsbanken.fi (Palvelumme > Säästä ja sijoita > Joukkolainamme).  
 
  
Lainan viitteelliset ehdot: Ehdollinen Korko ja Lainan pääoma. 
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Kuvaus kohde-etuudesta: "Valuuttapari" tarkoittaa jotakin seuraavista: 
 

Valuuttapari Bloomberg-koodi 
EUR/BRL EURBRL Curncy 
EUR/RUB EURRUB Curncy 
EUR/INR EURINR Curncy 
 

 jossa 
 
 ”EUR” tarkoittaa virallista valuuttayksikköä niissä Euroopan yhteisön jäsenmaissa, jotka 

ovat liittyneet talous- ja rahaliiton (EMU) kolmanteen vaiheeseen ja joista käytetään 
yhteisesti nimitystä euroalue; 

  
 "BRL" tarkoittaa Brasilian virallista valuuttayksikköä (Brasilian real); 
 
 "RUB" tarkoittaa Venäjän virallista valuuttayksikköä (Venäjän rupla); 
 
 "INR" tarkoittaa Intian virallista valuuttayksikköä (Intian rupia). 
 

Valuuttaparien volatiliteetti laskettuna päivätuotoista ajanjaksona 8.9.2009 – 8.9.2010 
annualisoituna 260:lla: 
EURBRL: 12.36 % 
EURRUB: 8.35 % 
EURINR: 10.65 % 
Tarkempia tietoja volatiliteetista saa liikkeeseenlaskijalta, Ålandsbanken Abp, 
Nygatan 2, 22100 Mariehamn, puhelin 0204 29 011. 

 
Tarkempia tietoja Valuuttaparien arvonkehityksestä ennen Laina-aikaa ja Laina 
aikana, katso Reutersin sivua ECB37. Tämä tietolähde on maksullinen. Katso myös 
Euroopan Keskuspankin kotisivua:   
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html 
(englanniksi).  

 
 Lainaehtojen muuttaminen Valuuttapareja koskevan muutoksen yhteydessä 

 Laskenta-asiamies voi muuttaa lainaehtoja, mikä jokin valuutoista yhdistetään johonkin 
toiseen valuuttaan, korvataan yhteisellä valuutalla tai lakkaa olemasta maan laillinen 
valuutta Lähtöpäivästä lukien Päättymispäivään saakka. Muutokset voivat muun muassa 
vaikuttaa Valuuttaparien Lähtö- tai Päättymisarvoon ja muihin lainan hyvitystä ja/tai 
takaisinmaksumäärää koskeviin lainaehtoihin. Lainaehtojen muutoksessa sovelletaan 
johdannaissopimuksiin yleisesti käytettäviä periaatteita ja vakioehtoja. 

 
  Mikäli Liikkeeseenlaskijan katsoo, että edellä mainitut muutokset eivät antaisi 

kohtuullista tulosta, Liikkeeseenlaskija saa hyvää markkinatapaa noudattaen tehdä 
ennenaikaisen laskelman Lisäerästä ja vahvistaa Lisäerän. Kun Liikkeeseenlaskija on 
vahvistanut Lisäerän, Velkojille ilmoitetaan Lisäerän suuruus ja minkä korkokannan 
mukaan Lainalle jatkossa kertyy korkoa. Liikkeeseenlaskija maksaa Lainan 
nimellismäärälle markkinaehtoista korkoa. Takaisinmaksumäärä ja korko maksetaan 
takaisin Takaisinmaksupäivänä. 

 
  Liikkeeseenlaskija ilmoittaa lainaehtojen muutoksesta Internetissä 

www.alandsbanken.fi (Palvelumme > Säästä ja sijoita > Joukkolainamme).  
 
Laskenta-asiamies: Ålandsbanken Sverige AB, jonka kotipaikka on Tukholma, Ruotsi. Laskenta-

asiamiehen on vahvistettava kaikki Laskenta-asiamiehelle kuuluvat tiedot ja 
yksityiskohdat näiden ehtojen määräysten mukaisesti. Laskenta-asiamiehen tällaisista 
tiedoista ja yksityiskohdista tekemät päätökset ovat Liikkeeseenlaskijaa ja velkojia 
sitovia, sikäli kun ilmeisiä virheitä ei ole todettu. Takaisinmaksumäärän laskemiseen 
käytettävien, julkisista lähteistä haettujen muuttujien laskennassa tai levittämisessä 

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä ei vastaa Liikkeeseenlaskija eikä 
Laskenta-asiamies. 

 
Koron vähimmäis-/ 
enimmäismäärä: Lainalle ei ole asetettu vähimmäiskorkoa. 
  
 Lainan enimmäishyvitys on viitteellisesti 17 %:n koko laina-ajalta, joka vastaa 8,77 

%:n todellista vuosituottoa 0,75 %:n merkintäpalkkio ja 2 %:n ylikurssi huomioiden 
(vähintään 12 %, joka vastaa 5,74 %:n todellista vuosituottoa 0,75 %:n 
merkintäpalkkio ja 2 %:n ylikurssi huomioiden). 

 
Pankkipäiväolettama: ”Seuraava”, mainittu päivämäärä siirtyy lähinnä seuraavaksi pankkipäiväksi. 
 
Etuoikeus: Sama kuin Liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. 
 
Vakuus: Lainalle ei ole asetettu vakuutta. 
 
Liikkeeseenlaskijan oikeus 
Ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun: Ei, paitsi ohjelmaesitteen yleisten ehtojen kohdan 5.11.d. ja kohdan 5.18 mukaisesti. 
 
 Liikkeeseenlaskijalla on lisäksi oikeus ostaa velkakirjat takaisin jälkimarkkinoilla tai 

muulla tavalla Liikkeeseenlaskijan ja myyjän välillä erikseen sovittavaan hintaan. Tällä 
tavoin takaisinostetut velkakirjat voidaan myydä edelleen markkinoille tai kuolettaa. 

 
Velkojan oikeus vaatia 
ennenaikaista  
takaisinmaksua:  Ei. Lainaosuuksia voidaan kuitenkin myydä edelleen laina-aikana. 
 
Koron ja pääoman  
maksutapa: Kunkin velkakirjan takaisinmaksu suoritetaan edellä esitettyjen kohtien 

”Takaisinmaksumäärä” ja ”Korko tai muu hyvitys” mukaisesti. 
 
 Velkakirjan takaisinmaksu tapahtuu Ålandsbanken Abp:n kaikissa konttoreissa 

velkakirjaan liitetyn maksulipun esittämistä vastaan. Mikäli takaisinmaksupäivä ei ole 
pankkipäivä, maksu siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Maksun siirtyminen ei vaikuta 
maksun määrään. 

 
 Takaisinmaksun päivää voidaan Markkinahäiriön johdosta siirtää eteenpäin, mitä 

koskeva ilmoitus velkojille julkistetaan Internetissä www.alandsbanken.fi 
(Palvelumme > Säästä ja sijoita > Joukkolainamme). Takaisinmaksumäärälle ei 
makseta korkoa, kun maksupäivän siirtäminen tapahtuu Markkinahäiriön johdosta. 

 
Ehto liikkeeseenlaskun  
toteuttamiselle:  Liikkeeseenlaskija tulee peruuttamaan liikkeeseenlaskun, mikäli Ehdollinen Korko ei 

yllä ilmoitetulle minimitasolle. 
 
 Liikkeeseenlaskija pidättää itselleen oikeuden peruuttaa liikkeeseenlasku kokonaan 

tai osittain viimeistään 22.10.2010, mikäli Liikkeeseenlaskijan mielestä kansallisissa 
tai kansainvälisissä taloudellisissa tai poliittisissa olosuhteissa, korkotilanteessa, 
valuutta- tai osakekursseissa taikka muissa Lainan liikkeeseenlaskuun oleellisesti 
vaikuttavissa seikoissa on tapahtunut sellainen muutos, joka voisi haitata tai 
vaikeuttaa Lainan liikkeeseenlaskun toteuttamista. 

 
Ilmoitus liikkeeseenlaskun  
peruuttamisesta tai mer- 
kinnän keskeyttämisestä: Tieto liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän keskeyttämisestä 

ylimerkinnän johdosta on saatavilla Ålandsbanken Abp:n konttoreista ja kotisivuilta 
www.alandsbanken.fi (Palvelumme > Säästä ja sijoita > Joukkolainamme) viimeistään 
22.10.2010. Mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan, Liikkeeseenlaskija palauttaa 
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merkityn rahamäärän merkitsijän ilmoittamalle tilille viiden pankkipäivän kuluessa 
peruuttamispäivästä lukien. Palautettavalle rahamäärälle ei makseta korkoa. Tämän 
lisäksi, mikäli liikkeeseenlasku peruutetaan tai merkintä keskeytetään ylimerkinnän 
johdosta, Liikkeeseenlaskijan johtoryhmä päättää erikseen niistä toimenpiteistä, 
joihin ryhdytään ohjelmaesitteen yleisten ehtojen kohdan 5.7 kohdan mukaisesti. 

Lainan tuotto  
ja duraatio: Lainan todellinen vuosituotto voi merkintäpalkkio ja ylikurssi huomioiden olla 

negatiivinen. Tuotto voi olla alimmillaan -1,74 %. Lainan duraatio on 1,55. 
 
Laskuesimerkki:  

   

Nimellismäärä 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Ylikurssi 200 € 200 € 200 €

Lisäerä, korko 0 % 12 % 17 %

Lisäerä, € 0 € 1 200 € 1 700 €

Takaisinmaksu yhteensä, € 10 000 € 11 200 € 11 700 €

Todellinen vuosituotto -1,74 % 5,74 % 8,77 %
(merkintäpalkkio ja ylikurssi huomioiden)    

 
 Huomatkaa, että tämä on ainoastaan esimerkki, eikä sitä tulee pitää takeena 

tietystä tuotosta. Esimerkissä ei ole huomioitu veroseuraamuksia. 
 
Verotus: Tuloverolain (1535/1992) mukaan korko ja muu siihen rinnastettava hyvitys 

sijoitetulle pääomalle on veronalaista pääomatuloa Suomessa yleisesti 
verovelvollisille luonnollisille henkilöille ja kuolinpesille.   

 
 Tämä kuvaus on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi informaatioksi ja se ei ole 

veroneuvontaa. Velkojan tulee itse arvioida ne veroseuraamukset, jotka voivat 
syntyä ja tarvittaessa käännyttävä omien neuvonantajiensa puoleen.  

 
 
Tietoja joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta 
 
Päätökset ja valtuudet,  
joiden nojalla Laina 
lasketaan liikkeeseen: Liikkeeseenlaskijan johtoryhmän 16. syyskuuta 2010 tekemä päätös. 
 
Järjestäjä: Ålandsbanken Abp    

 
Maksuasiamies: Ålandsbanken Abp   

 
Liikkeeseenlaskijan  
asiamies: Ålandsbanken Abp 
 
Liikkeeseenlaskun  
luonne:   Nk. yksittäinen laina, suunnattu yksittäisille sijoittajille. 
 
Merkintäaika: 11.10.2010 – 19.10.2010 
  
Merkintäpaikat: Ålandsbanken Abp:n kaikki konttorit.  
 
Merkinnän maksu: Merkittäessä. 
 
Minimimerkintä: 10.000 euroa. 
 
Merkintäpalkkio: 0,75 % nimellismäärästä.  
 
Merkintäoikeudet: Merkintäoikeus on rajoitettu Ålandsbanken Abp:n valitsemille sijoittajille.  
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Toimenpiteet yli- ja  
alimerkintätilanteissa: Liikkeeseenlaskijan Johtoryhmä päättää toimenpiteistä mahdollisessa yli- tai 

alimerkintätilanteessa. Johtoryhmä päättää Lainan pääoman korottamisesta tai 
alentamisesta sekä merkintöjen lukumäärän mahdollisesta leikkaamisesta. 
Johtoryhmällä on myös oikeus keskeyttää merkintä tai pidentää merkintäaikaa. 

 
Velkakirjojen  
toimittaminen: Maksetusta merkinnästä annetaan merkintätodistus. Velkakirjat luovutetaan 

merkitsijälle tai sille, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, merkintäpaikassa 
merkintätodistusta vastaan arviolta noin kuuden (6) kuukauden kuluttua merkintäajan 
päättymisestä.  

 
 Velkakirjat lasketaan liikkeeseen maksulipullisina haltijavelkakirjoina. Velkakirjat 

numeroidaan juoksevasti ja painetaan varmuuspainatuksella ja varustetaan 
Ålandsbanken Abp:n nimikirjoituksella. Lainakohtaiset ehdot painetaan velkakirjoihin. 

  
Merkintäsitoumukset: Ei 
 
Lainan ISIN-koodi: FI4000018676 
 
Pörssilistaus ja 
arvio sen alkamisesta:  Lainalle ei haeta julkista listausta.  
 
Strukturointi- 
kustannus: Lainan strukturointikustannukset perustuvat Lainaan sisältyvien korko- ja 

johdannaissijoitusten arvoihin liikkeeseenlaskupäivänä. Täsmäytyspäivänä 9.9.2010 
vuotuinen strukturointikustannus oli 0,8 %. Lopullinen strukturointikustannus voi 
liikkeeseenlaskupäivään saakka vaihdella korko- ja johdannaismarkkinoiden 
kehityksestä riippuen. Lisäksi lopulliseen strukturointikustannukseen vaikuttaa se 
taso, jolle lopullinen Ehdollinen Korko vahvistetaan.   

 
Strukturointikustannus määritellään lainakohtaisesti. Kustannuksen suuruus riippuu 
muun muassa markkinatilanteesta, esimerkiksi korkotason ja markkinavolatiliteetin 
muutoksista. Strukturointikustannukseen sisältyvät kaikki Liikkeeseenlaskijalle 
Lainasta aiheutuvat kustannukset, esimerkiksi liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali-, 
markkinointi-, selvitys- ja säilytyskustannukset. Vertaillessaan eri liikkeeseen-
laskijoiden kustannuksia sijoittajan on otettava huomioon markkinaosapuolten 
vaihteleva kyky strukturoituihin tuotteisiin sisältyvien korko- ja johdannaissijoitusten 
hankintaan ja toteutukseen.   

 
Arvio lainan Liikkeeseenlaskijalle 
kertyvästä pääomasta ja  
sen suunniteltu käyttötapa:  
 Liikkeeseenlaskijalle kertyy arviolta 100 % merkitystä nimellismäärästä ottaen 

huomioon liikkeeseenlaskusta aiheutuvat palkkiot ja kulut. Laina on osa 
Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. 

 
Lainakohtaiset riskit: Lainan nimellismäärä maksetaan takaisin Takaisinmaksupäivänä. Mikäli laina 

luovutetaan ennen Takaisinmaksupäivää, sijoittajalle voi aiheutua luovutustappiota. 
 
 Sijoittajan tulee huomioida, että mahdolliset muutokset korkotilanteessa sekä 

muutokset valuutta- ja osakekursseissa voivat vaikuttaa lopulliseen Ehdolliseen 
Korkoon. Tämän Lainan tuotto on riippuvainen Valuuttaparien arvonkehityksestä. On 
olemassa riski, että sijoittaja voi jäädä täysin ilman Lisäerää, jos Valuuttaparit kehittyvät 
laina-aikana siten, että jonkin Valuuttaparin Päättymisarvo ylittää sen Lähtöarvon. 
Merkintäpalkkio ja ylikurssi huomioiden tällainen kehitys merkitsee sitä, että 
todellinen vuosituotto voi olla negatiivinen, enintään -1,74 %. 
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. Mikäli Laina maksetaan takaisin ennenaikaisesti, Takaisinmaksumäärä voi olla 
alhaisempi kuin Lainan nimellismäärä.  

 
 Lainaan liittyy normaali liikkeeseenlaskijariski, mikä tarkoittaa sitä, että Lainan 

takaisinmaksu on riippuvainen Liikkeeseenlaskijan taloudellisesta kyvystä täyttää 
velvoitteensa eräpäivänä.  

 
 
Maarianhamina 6. lokakuuta 2010 
 
Ålandsbanken Abp 
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