
 

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2  
emitteras under 

ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 
 
Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s Masskuldebrevsprogram år 
2011 ("Grundprospektet"), av den 18 maj 2011, kompletterat den 30 juni och 2 november 2011, villkoren för detta Lån. 
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.  
 
PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR 
 
Lånets namn: ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 

 
Emittent: Ålandsbanken Abp 

 
Lånekapital: Högst 30.000.000 euro och minst 400.000 euro.1 

 
Skuldebrevens nominella belopp/denominering: Ettusen (1.000) euro 

 
Skuldebrevens antal: Högst 30.000 och minst 400 stycken  

 
Emissionsdag: 30.11.2011 

 
Emissionskurs: 110 % 

 
Löptid: 30.11.2011 – 30.11.2015 

  
Återbetalningsdag: 30.11.2015  

 
Återbetalningsbelopp: 100 % av skuldebrevens nominella belopp samt eventuell ränta eller 

annan gottgörelse såsom beskrivs nedan. Överkursen återbetalas inte.    
 

Avkastningskonstruktion: Villkor 4.1(e) – Annan grund för ränta eller gottgörelse. 
 
På Lånet betalas ingen nominell årlig ränta. På Återbetalningsdagen 
betalas utöver det nominella beloppet en gottgörelse (”Tilläggsbelopp”) 
som fastställs på nedan angivet sätt. 
  
Tilläggsbeloppets storlek fastställs som Beräknad Indexutveckling 
multiplicerad med Deltagandegraden enligt formeln: 
 
Deltagandegrad x Max[Beräknad Indexutveckling; 0 %]  
 
”Deltagandegraden” är indikativt 100 %, dock lägst 85 % 2 
 
”Beräknad Indexutveckling” beräknas enligt formeln:  
[½ x Slutkurs(1)/Startkurs(1) + ½ x Slutkurs(2)/Startkurs(2)] -1 

 
Startkurs(1) är Startkurs för index OMX Helsinki 25 IndexTM (OMXH25TM) 
Slutkurs(1) är Slutkurs för index OMX Helsinki 25 IndexTM (OMXH25TM)  
 
Startkurs(2) är Startkurs för index OMX Stockholm 30 IndexTM (OMXS30TM)  
Slutkurs(2) är Slutkurs för index OMX Stockholm 30 IndexTM (OMXS30TM) 

 
Tilläggsbeloppet betalas under förutsättning att den Beräknade 
Indexutvecklingen är positiv. I annat fall betalas inget Tilläggsbelopp. 
 
 ”Startkurs” avser det aritmetiska medelvärdet av Stängningsvärdena för 
Indexen på Värderingsdagarna(Start). 

                                                           
1 Lånekapitalet har 29.11.2011 fastställts till 2 162 000 euro. 
2 Deltagandegraden har 29.11.2011 fastställts till 127 %. 
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”Värderingsdagarna(Start)” är 29.11.2011, 29.12.2011, 30.01.2012 samt 
29.02.2012  och används vid beräkning av Startkurs. 

 
”Slutkurs” avser det aritmetiska medelvärdet av Stängningsvärdena för 
Indexen på Värderingsdagarna(Slut). 
  
”Värderingsdagarna(Slut)” är 18.11.2013, 17.02.2014, 16.05.2014, 
18.08.2014, 17.11.2014, 16.02.2015, 18.05.2015, 17.08.2015 samt 16.11.2015 
och används vid beräkning av Slutkurs. 
 
”Stängningsvärde” avser det av Indexansvarig eller Tredje Part beräknade 
och publicerade officiella stängningsvärdet för Indexen. 
 

Beskrivning av den underliggande tillgången: OMX Helsinki 25 IndexTM ( OMXH25TM) 
  
Indexet OMX Helsinki 25 IndexTM (OMXH25TM) är Helsingforsbörsens 
ledande aktieindex. Indexet är kapitalviktat och består av de 25 mest 
aktivt handlade aktierna på den nordiska börsen i Helsingfors. Optioner 
och terminer på OMXH25TM handlas på Eurex. Sammansättningen på 
OMXH25TM revideras två gånger per år. Ett företags högsta vikt är då 
begränsad till tio procent. Det antal aktier som används för att beräkna 
marknadsvärdet fastställs på kvartalsbasis. 
  
OMX Stockholm 30 IndexTM ( OMXS30TM) 
 
Indexet OMX Stockholm 30 IndexTM (OMXS30TM) är Stockholmsbörsens 
ledande aktieindex. Indexet består av de 30 mest omsatta aktierna på 
Stockholmsbörsen. OMXS30TM är ett kapitalviktat index som mäter 
kursutvecklingen, det vill säga de ingående aktiernas andel av indexet 
bestäms av aktuellt börsvärde för respektive bolag. 
Sammansättningen av OMXS30TM revideras två gånger per år. 
 
Indexkorgens volatilitet är 25,26 %. Volatiliteten är uträknad på 
dagsavkastningarna under perioden 27.10.2010 - 26.10.2011. Närmare 
uppgifter om volatiliteten fås av Emittenten, Ålandsbanken Abp, Nygatan 
2, 22100 Mariehamn, tel. 0204 29 011.  
 
Indexen beräknas och publiceras av The NASDAQ OMX Group, Inc. 
Emittenten har på basis av ett licensavtal rätt att använda indexen OMX 
Helsinki 25 IndexTM och OMX Stockholm 30 IndexTM i samband med 
emissionen av detta masskuldebrevslån. Enligt licensavtalet är Emittenten 
skyldig att inkludera följande text i villkoren: 
 
The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The 
NASDAQ OMX Group, Inc. or its affiliates (NASDAQ OMX, with its 
affiliates, are referred to as the “Corporations”).  The Corporations have 
not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of 
descriptions and disclosures relating to, the Product(s).  The Corporations 
make no representation or warranty, express or implied to the owners of 
the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of 
investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the 
ability of the OMXH25TM and OMXS30TM Index to track general stock 
market performance. The Corporations' only relationship to Ålandsbanken 
Abp (“Licensee”) is in the licensing of the NASDAQ®, OMX®, NASDAQ 
OMX®, and OMXH25TM and OMXS30TM IndexTM registered trademarks, and 
certain trade names of the Corporations and the use of the OMXH25TM and 
OMXS30TM Index which is determined, composed and calculated by 
NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Product(s).  NASDAQ 
OMX has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of 
the Product(s) into consideration in determining, composing or 
calculating the OMXH25TM and OMXS30TM Index.  The Corporations are not 
responsible for and have not participated in the determination of the 
timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the 
determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to 
be converted into cash.  The Corporations have no liability in connection 
with the administration, marketing or trading of the Product(s). 
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THE CORPORATIONS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR 
UNINTERRUPTED CALCULATION OF THE OMXH25TM AND OMXS30TM 
INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN.  THE CORPORATIONS 
MAKE NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE 
OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT(S), OR ANY 
OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE OMXH25TM  AND 
OMXS30TM INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN.  THE 
CORPORATIONS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND 
EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE 
OMXH25TM  AND OMXS30TM INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN.  
WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL 
THE CORPORATIONS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROFITS OR 
SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES. 
 
 
Källa för information om Indexen: www.nasdaqomxnordic.com 
 
Emittenten kan justera lånevillkoren i enlighet med punkt 9. Justeringar 
av avtalsvillkor i de allmänna villkoren för masskuldebrevsprogrammet i 
Grundprospektet.  
Emittenten informerar om en justering av lånevillkoren på 
www.alandsbanken.fi/emissionsprogram. 
 

  

Lånets indikativa villkor: 
 
 
 

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

Räntans minimi-/maximibelopp: Lånet har ingen minimi- eller maximiränta. 
 

Bankdagsantagande: 
 
 
 

Följande: angivet datum förskjuts till närmast följande Bankdag. 
Uppskjutning av betalning påverkar inte det belopp som skall återbetalas. 
 

VILLKOR FÖR EMISSIONEN  

Företrädesrätt: Samma som Emittentens övriga förbindelser som saknar säkerhet. 
 

Säkerhet: Ingen säkerhet har ställts för Lånet. 
 

Emittentens rätt till förtida återbetalning: Nej, förutom i enlighet med punkt 9. i) Ändring i säkringsinstrumentet 
och punkt 10. Myndighetspåbud; återbetalning i förtid i de allmänna 
villkoren för masskuldebrevsprogrammet i Grundprospektet.  
 

Fordringsägarens rätt att kräva förtida återbetalning: Nej. Skuldebreven kan dock fritt överlåtas under löptiden. 
 

Betalningssätt för kapital och ränta: Varje skuldebrevs återbetalning erläggs i enlighet med punkterna 
Återbetalningsbelopp och Avkastningskonstruktion såsom ovan beskrivet. 
 
Lånets kapital och ränta betalas i enlighet med punkt 11. Återbetalning av 
Lån och (i tillämpliga fall) utbetalning av ränta i de allmänna villkoren för 
masskuldebrevsprogrammet i Grundprospektet.  
 
Dagen för återbetalning kan framflyttas på grund av Marknadsavbrott och 
meddelande till Fordringsägarna om framflyttningen publiceras på 
Ålandsbanken Abp:s hemsida www.alandsbanken.fi/emissionsprogram. 
På Återbetalningsbeloppet betalas ingen ränta då framflyttning sker på 
grund av Marknadsavbrott. 
 

Förbehåll för emissionens genomförande: Emittenten kan återkalla emissionen om Deltagandegraden inte uppnår 
den angivna miniminivån eller Lånekapitalet inte uppnår 400.000 euro. 
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Emittenten förbehåller sig rätten att återkalla emissionen helt eller delvis 
senast 30.11.2011 ifall Emittenten anser att det har inträffat en sådan 
förändring i nationella eller internationella ekonomiska eller politiska 
förhållanden, i räntor, valuta- eller aktiekurser eller några andra 
omständigheter vilka väsentligt påverkar emissionen av Lånet, vilket 
skulle kunna störa eller försvåra genomförandet av Lånets emission. 
 

Meddelande om återkallande av emission eller 
avbrytande av teckningen: 

 
Information om återkallande av emissionen eller avbrytande av 
teckningen på grund av överteckning finns tillgänglig på Ålandsbanken 
Abp:s kontor och på Ålandsbanken Abp:s hemsida 
www.alandsbanken.fi/emissionsprogram senast 30.11.2011. 
 
Om emissionen återkallas, återbetalar Emittenten teckningsbeloppet inom 
fem (5) Bankdagar från återkallelsedagen, till det konto tecknaren angivit i 
samband med teckningen. På det återbetalade beloppet betalas ingen 
ränta. Därutöver, om emissionen återkallas eller teckningen avbryts på 
grund av överteckning, beslutar Emittenten skilt om de åtgärder som skall 
vidtas. 
 

Lånets avkastning och duration:  Lånets effektiva årliga avkastning kan vara lägst -2,68 % med beaktande 
av teckningsprovisionen. Lånets duration är ca 4 år. 
 

Beslut och befogenheter som emitteringen av Lånet 
grundar sig på:  

 
Enligt beslut den 21 oktober 2011 av Emittentens Koncerntreasury. 
 

Arrangör: Ålandsbanken Abp  
 

Betalningsombud: Ålandsbanken Abp 
  

Emissionsinstitut: Ålandsbanken Abp 
 

Emissionstyp: Masskuldebrevslån, riktat till allmänheten. 
 

Teckningstid: 7.11.2011 – 25.11.2011 
 

Teckningsställen: Samtliga Ålandsbanken Abp:s kontor.   
 
Kunder som ingått avtal om digitala tjänster med Ålandsbanken Abp kan 
även teckna via Internet, dock inte före 7.11.2011 klockan 9.30 och efter 
25.11.2011 klockan 16.15. 
 

Betalning av teckning: Vid teckning 
 

Minimiteckning: 1.000 euro 
 

Teckningsprovision: 1,50 % på nominellt belopp 
 

Teckningsrätter: Teckningsrätten har inte begränsats. 
 

Teckningsförbindelser:  
 
ÖVRIG INFORMATION 
 

Nej  
 

Emissionssätt: Skuldebrev i värdeandelssystemet. 
 

VP-central: Euroclear Finland Ab 
 

Utgivning/registrering av Masskuldebrev: Skuldebreven noteras på tecknarnas VP-konto efter teckningstidens 
utgång i december 2011. 
 

Lånets ISIN-kod: FI4000031737 
 

Börslistning och uppskattad tidpunkt: Offentlig notering på NASDAQ OMX Helsinki Oy kommer inte att sökas 
för Lånet. 
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Struktureringskostnad: Struktureringskostnaderna för Lånet baserar sig på de värden som de 
ränte- och derivatplaceringar som ingår i Lånet har vid Emissionsdagen. 
Vid avstämningsdagen 13.10.2011 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 Deltagandegraden 
fastställs på. 
 
Struktureringskostnaden definieras skilt för varje lån. Kostnadens storlek 
beror på bland annat marknadsläget, till exempel förändringar i 
räntenivån och marknadsvolatiliteten. I struktureringskostnaden ingår alla 
Emittentens kostnader för Lånet, som till exempel kostnaderna för 
emittering, licenser, material, marknadsföring, clearing och förvaring. Vid 
jämförelse av olika emittenters kostnader skall placeraren beakta 
marknadsparternas varierande förmåga att genomföra upphandling och 
utförande av de ränte- och derivatplaceringar som ingår i strukturerade 
produkter. 
 

Uppskattning av kapital som inflyter till Emittenten 
och planerat användningsändamål: 

Till Emittenten inflyter uppskattningsvis 100 % av det nominella beloppet 
som tecknas med beaktande av arvoden och kostnader som hänför sig till 
emissionen. Lånet ingår i Emittentens kapitalanskaffning. 
 

Beskattning: Källskatt på ränteinkomst gäller i Finland allmänt skattskyldiga fysiska 
personer och inhemska dödsbon. Skatten är 28 % 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. Med indexgottgörelse avses det 
Tilläggsbelopp som betalas för varje skuldebrev med det nominella värdet 
ettusen (1.000) euro på Återbetalningsdagen. 
 
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. 
      

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

 
LÅNESPECIFIKA RISKER: 
 Lånets nominella belopp återbetalas på Återbetalningsdagen. Om Lånet 

överlåts före Återbetalningsdagen kan överlåtelseförlust uppstå. 
 
Avkastningen på detta Lån är beroende av Indexens värdeutveckling. 
Investeraren bör observera att den slutliga Deltagandegraden kan 
påverkas av eventuella ränteförändringar samt förändringar i valuta- och 
aktiekurser. Den förväntade avkastningen uteblir om den Beräknade 
Indexutvecklingen är negativ. Med beaktande av teckningsprovisionen 
och överkurs innebär en dylik utveckling att den effektiva årliga 
avkastningen kan vara lägst -2,68 %.  
 
Om Lånet återbetalas i förtid, kan Återbetalningsbeloppet understiga 
Lånets nominella belopp.  
 
Till Lånet hänför sig en emittentrisk, vilket innebär att återbetalningen av 
Lånet 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. 
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Mariehamn den 2 november 2011 
 
Ålandsbanken Abp 
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