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ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 2010 
LAINAKOHTAISET EHDOT 

 
Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 13. toukokuuta 2009 päivätyn Ålandsbanken Abp:n 
joukkovelkakirjaohjelman 2009 yleisten ehtojen kanssa tämän Lainan ehdot. Ålandsbanken Abp:n 
joukkovelkakirjaohjelman 2009 yleiset ehdot on 10. syyskuuta 2010 päivätyllä Täydennyksellä 1 sisällytetty 11. 
toukokuuta 2010 päivättyyn, 10. syyskuuta 2010 täydennettyyn Ålandsbanken Abp:n 
joukkovelkakirjaohjelmaan 2010 (Ohjelmaesite). 
 
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 tai ennen Lainan listalleottoa NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:ssä, 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 sijoittajille. 
 
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 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2009 – 2012  
 
Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp 
 
Lainan järjestäjä: Sampo Pankki Oyj 
 
Liikkeeseenlaskun hoitaja: Sampo Pankki Oyj 
 
Lainan pääoma: 250 000 000 euroa 
 Ensimmäisen lainaerän liikeeseenlaskumäärä 100 000 000 euroa. 
 Toisen lainaerän liikeeseenlaskumäärä 150 000 000 euroa. 
 
Liikkeeseenlaskutapa: Lainaosuudet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n 

RM-arvo-osuusjärjestelmässä. 
Arvo-osuuksien  
yksikkökoko: 10 000 euroa  
 
Liikkeeseenlaskupäivä: Ensimmäisen lainerän liikkeeseenlaskupäivä on 17.9.2009. 
 Toisen lainerän liikkeeseenlaskupäivä on 17.9.2010. 
 
Emissiokurssi: Vaihtuva  
 
Laina-aika: 3 vuotta (17.9.2009 – 17.9.2012) 
 
Takaisinmaksupäivä 17.9.2012 
 
Takaisinmaksumäärä: Pääoman nimellisarvo. 
 
Korko tai muu hyvitys: Ohjelmaesite, Ohjelman yleiset ehdot, ehto 5.10 
 
 Ehto 5.10.b – Euribor-korko 

http://www.alandsbanken.fi/
http://www.alandsbanken.fi/
http://www.alandsbanken.fi/
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 Marginaali:    1,45 %  
 Korkojakson pituus:   3 kuukautta 
 Koronmaksupäivät:   17.12., 17.3., 17.6. ja 17.9. 
 Ensimmäinen koronmaksupäivä:  17.12.2009 
 Viimeinen koronmaksupäivä: 17.9.2012  
 
Koronlaskuperuste: Todelliset/360 
 
Pankkipäivä: Helsinki ja TARGET-päivä 
 
Pankkipäiväolettama: ”Sovellettu seuraava”: määritelty päivämäärä siirtyy lähinnä seuraavaksi 

pankkipäiväksi, paitsi jos seuraava pankkipäivä on seuraavan 
kalenterikuukauden puolella, jolloin sovittu päivämäärä siirtyy edeltäväksi 
pankkipäiväksi. 

 
Etuoikeus: Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. 
 
Vakuus: Lainalle ei ole asetettu vakuutta. 
 
Liikkeeseenlaskijan 
oikeus ennenaikaiseen 
takaisinmaksuun: Ei. Liikkeeseenlaskijalla on kuitenkin oikeus ostaa velkakirjat takaisin 

jälkimarkkinoilla tai muulla tavalla Liikkeeseenlaskijan ja myyjän välillä 
erikseen sovittuun 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: Lainan korko ja pääoma maksetaan kulloinkin voimassa olevien arvo-

osuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen lakien ja Euroclear 
Finland Oy:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti. 

 
Muut ehdot: Irtisanomisperusteet 
 
 Lainan velkojalla on oikeus vaatia, että lainan pääoma ja kertynyt korko 

erääntyvät hänen omistamansa lainapääoman osalta kokonaisuudessaan 
takaisin maksettaviksi aikaisintaan kymmenen (10) päivän kuluttua siitä, kun 
Sampo Pankki Oyj, pääomamarkkinat, osoitteessa Hiililaiturinkuja 2 Helsinki, 
00075 SAMPO PANKKI, on vastaanottanut asiaa koskevan kirjallisen 
vaatimuksen, mikäli jokin alla mainituista irtisanomisperusteista on olemassa 
sekä vaatimuksen vastaanottopäivänä että vaadittuna eräpäivänä. 

 
 Irtisanomisperusteet ovat: 

a) lainan korkoa tai pääomaa ei ole suoritettu seitsemän (7) pankkipäivän 
kuluessa koron eräpäivästä, tai eräpäivän sattuessa muuksi kuin 
pankkipäiväksi, ensimmäisestä eräpäivän jälkeisestä pankkipäivästä, paitsi 
mikäli maksamatta jättäminen aiheutuu ohjelmaesitteen kohdassa 5.27 
(ylivoimainen este) tarkoitetusta syystä; tai 
b) liikkeeseenlaskija on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin. 

 
 Poiketen Ohjelmaesitteen yleisten lainaehtojen kohdasta 5.3, Lainan 

järjestäjänä, Liikkeeseenlaskun hoitajana ja Maksuasiamiehenä toimii Sampo 
Pankki Oyj.  

 
Lainan tuotto ja duraatio 
sekä laskukaava: Koska Lainalle maksettava korko on sidottu vaihtuvaan viitekorkoon, Lainan 

todellista vuosituottoa ei voida laskea. 
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 Koska Lainalle maksettava korko on sidottu vaihtuvaan viitekorkoon, 

duraatiota ei voida laskea arvopaperimarkkinoilla yleisesti käytettävän 
nykyarvoperiaatteen mukaisesti. 

 
Lainaehtojen vahvistaminen: Liikkeeseenlaskija julkistaa ensimmäisen lainaerän lopullisen pääoman sekä 

koron marginaalin viimeistään 24.9.2009 Ålandsbanken Abp:n kotisivulla 
www.alandsbanken.fi (Palvelumme > Säästä ja sijoita > Joukkolainamme). 

 
Liikkeeseenlaskija julkistaa toisen lainaerän lopullisen pääoman viimeistään 
24.9.2010 Ålandsbanken Abp:n kotisivulla www.alandsbanken.fi (Palvelumme 
> Säästä ja sijoita > Joukkolainamme). 

Ehto lainaerän  
liikkeeseenlaskun  
toteuttamiselle: Liikkeeseenlaskija pidättää itselleen oikeuden peruuttaa lainaerän 

liikkeeseenlasku viimeistään kunkin lainaerän liikkeeseenlaskupäivää 
edeltävänä pankkipäivänä, mikäli Liikkeeseenlaskija katsoo kansallisissa tai 
kansainvälisissä taloudellisissa tai poliittisissa olosuhteissa, korkotilanteessa, 
valuutta- tai osakekursseissa taikka muissa lainaerän liikkeeseenlaskuun 
oleellisesti vaikuttavissa seikoissa tapahtuneen sellainen muutos, joka voisi 
haitata tai vaikeuttaa lainaerän liikkeeseenlaskun toteuttamista. 

 
Ilmoitus lainaerän liikkeeseenlaskun  
peruuttamisesta tai merkinnän  
keskeyttämisestä: Tieto lainaerän liikkeeseenlaskun peruuttamisesta tai merkinnän 

keskeyttämisestä ylimerkinnän johdosta on saatavilla Ålandsbanken Abp:n 
konttoreista ja Ålandsbanken Abp:n kotisivulta www.alandsbanken.fi, 
(Palvelumme > Säästä ja sijoita > Joukkolainamme) viimeistään kunkin 
lainaerän liikkeeseenlaskupäivänä. Sen lisäksi, mikäli lainaerän 
liikkeeseenlasku peruutetaan tai merkintä keskeytetään ylimerkinnän 
johdosta, Liikkeeseenlaskijan johtoryhmä päättää erikseen niistä 
toimenpiteistä, joihin ryhdytään Ohjelman yleisten ehtojen kohdan 5.28 
kohdan mukaisesti.  

 
Verotus: Korkotulon lähdevero koskee Suomessa yleisesti verovelvollisia luonnollisia 

henkilöitä ja kotimaisia kuolinpesiä. Merkinnän alkaessa voimassa olevan lain 
mukaan vero on 28 prosenttia. Korkotulo, josta maksetaan lähdeveroa, ei ole 
tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Korkotuloa, josta on maksettu lähdevero, 
ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa. 

 
 Jos joukkovelkakirjat myydään laina-aikana, saatua kertynyttä korkoa 

(jälkimarkkinahyvitys) verotetaan pääomatulona. Merkinnän alkaessa 
pääomatulojen veroprosentti on 28. Mahdollisen luovutustappion saa 
vähentää luovutusvoitoista tappion syntymisvuonna tai kolmena sitä 
seuraavana vuonna. Liikkeeseenlaskija tai muu arvopaperinvälittäjä toimittaa 
saadusta jälkimarkkinahyvityksestä ennakonpidätyksen. 

 
 Muille yhteisöille kuin yleishyödyllisille yhteisöille, samoin kuin yhtymille, 

korko on veronalaista tuloa. 
 
TIETOJA JOUKKOVELKAKIRJAN LIIKKEESEENLASKUSTA  
 
Päätökset ja valtuudet,  
joiden nojalla laina 
lasketaan liikkeeseen: Liikkeeseenlaskijan johtoryhmän 2. syyskuuta 2009 tekemä päätös. Toinen 

lainaerä 7. syyskuuta 2010 päivätyn päätöksen mukaisesti. 
 
Liikkeeseenlaskun  
luonne: Sarjalaina, jota tarjotaan institutionaalisille sijoittajille. 
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Merkintäaika: Kunkin lainaerän Merkintäpäivä on Lainan järjestäjän ilmoittama päivä.  
 
 Ensimmäisen lainaerän Merkintäpäivä on 15.9.2009. 
 Toisen lainaerän Merkintäpäivä on 15.9.2010. 
 
Merkintäpaikat: Sampo Pankki Oyj, puh. 010 513 8756 ja 010 513 8750 
  
Merkinnän maksu: Merkinnät on maksettava kunkin lainaerän liikkeeseenlaskupäivänä. 
 
Minimimerkintä: 50 000 euroa 
 
Merkintäpalkkio:  Ei merkintäpalkkiota. 
 
Merkintäoikeudet: Merkintäoikeutta ei ole rajoitettu. 
 
Yli- ja alimerkintä:  Liikkeeseenlaskijan johtoryhmä päättää toimenpiteistä mahdollisessa yli- tai 

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

Velkakirjojen  
toimittaminen/arvo- 
osuuksien kirjaus: Lainaosuudet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille kunkin lainaerän 

liikkeeseenlaskupäivänä. 
 

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada arvo-osuusjärjestelmästä annetussa 
laissa tarkoitettu luettelo omistajista. 

 
Merkintäsitoumukset: Ei  
 
Lainan ISIN-koodi: FI4000005285 
 
Pörssilistaus ja arvio 
sen alkamisesta: Ensimmäinen lainaerä on julkisesti listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 

28.9.2010. Toisen lainaerän osalta vastaava hakemus tehdään toisen lainaerän 
liikkeeseenlaskupäivän jälkeen. 

 
Arvio Liikkeeseenlaskijalle  
kertyvästä pääomasta ja  
suunniteltu käyttötapa: Liikkeeseenlaskijalle kertyy arviolta 98 % merkitystä nimellismäärästä 

liikkeeseenlaskuun liittyvät palkkiot ja kulut huomioiden. Laina on osa 
Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. 

 
 Ensimmäisen lainerän osalta Liikkeeseenlaskijalle arvioidaan kertyvän noin 

100 % Lainan enimmäismäärästä. 
 
 Toisen lainerän osalta Liikkeeseenlaskijalle arvioidaan kertyvän noin 100 % 

Lainan enimmäismäärästä. 
 
Lainakohtaiset riskit: Tämän Lainan tuotto on riippuvainen Euribor-koron kehityksestä. Euribor-

korko on euroalueen rahamarkkinoilla käytettävä vaihtuva viitekorko. Koron 
vaihtuvuuden vuoksi Lainan tuotto voi laina-aikana vaihdella.  

 
 
Maarianhamina 16. syyskuuta 2010 
 
ÅLANDSBANKEN ABP  
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