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SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 1/2012 
emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2012 

 
Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s Masskuldebrevsprogram år 
2012 ("Grundprospektet"), av den 16 maj 2012, 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 vill-
kor i kombination. Grundprospektet finns tillgängligt på samtliga Ålandsbanken Abp:s kontor samt på 
www.alandsbanken.fi/emissionsprogram.  
 
 
PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR 
 
Lånets namn: ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 1/2012 

 
Emittent: Ålandsbanken Abp 

 
Lånekapital: Högst 20.000.000  euro och minst 2.000.000 euro.1 

 
Skuldebrevens nominella belopp/denominering: Ettusen (1.000) euro 

 
Skuldebrevens antal: Högst 20.000 och minst 2.000 stycken 1 

Emissionsdag: 12.6.2012 
 

Emissionskurs: Rörlig, 100 % vid emissionsstart. 
 

Löptid: Fem (5) år, 12.6.2012 – 12.6.2017 
  

Återbetalningsdagar: 12.6.2013, 12.6.2014, 12.6.2015, 13.6.2016 och 12.6.2017  
 

Återbetalningsbelopp: 20 % av det ursprungliga lånekapitalet på respektive Återbetalningsdag.  
Exempelvis till innehavaren av varje skuldebrev med nominellt belopp 
ettusen (1.000) euro återbetalas kapitalet enligt följande: 
 
Återbetalningsdag Amortering Återstår 
12.6.2013 200 euro 800 euro 
12.6.2014 200 euro 600 euro 
12.6.2015 200 euro 400 euro 
13.6.2016 200 euro 200 euro 
12.6.2017 200 euro 0 euro 
 

Avkastningskonstruktion: Fast ränta 3,00 % p.a.  
 

Räntebetalningsdagar  12.6.2013, 12.6.2014, 12.6.2015, 13.6.2016 och 12.6.2017  
 

  

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

Ränteberäkningsgrund: Verkliga dagar/365 
 

Bankdagsantagande: 
 

Tillämpad följande: i de slutliga villkoren angivet datum förskjuts till 
närmast följande Bankdag, utom då denna följande bankdag infaller under 
följande kalendermånad varvid detta datum flyttas till föregående Bankdag. 
 

VILLKOR FÖR EMISSIONEN  

Företrädesrätt: Lånet har sämre förmånsrätt än Emittentens övriga förbindelser. 
 

Säkerhet: Ingen säkerhet har ställts för Lånet. 
 

                                                           
 
1 Slutliga villkoren har den 1 augusti faställts enligt följande: 
Lånekapital 14 024 000 euro. Antal skuldebrev 14 024. 
 



 

Ålandsbanken Abp  Hemort: Mariehamn  Adress: Nygatan 2, AX-22100 MARIEHAMN  FO-nummer 0145019-3 2

Emittentens rätt till förtida återbetalning: Nej, förutom i enlighet med punkt 10. Myndighetspåbud; återbetalning i 
förtid i de allmänna villkoren för masskuldebrevsprogrammet i grundpro-
spektet.  

Fordringsägarens rätt att kräva förtida återbetalning: Nej. Lånet kan dock säljas vidare under löptiden. 
 

Betalningssätt för kapital och ränta: Varje skuldebrevs återbetalning erläggs i enlighet med punkterna Åter-
betalningsbelopp 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.  
 

Förbehåll för emissionens genomförande: Emittenten har rätt att återkalla emissionen om Lånekapitalet inte uppnår 
2.000.000 euro. 
 
Emittenten förbehåller sig rätten att återkalla emissionen helt eller delvis 
senast 27.7.2012 ifall Emittenten anser att det har inträffat en sådan föränd-
ring i nationella eller internationella ekonomiska eller politiska förhål-
landen, 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 avbry-
tande 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 27.7.2012. 
 
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 är samma som Lånets ränta på 
emissionsdagen om emissionskursen är 100 %.  
 
Lånets effektiva årliga avkastning påverkas av emissionskursen. Om 
emissionskursen överstiger 100 % blir den effektiva årliga avkastningen 
lägre. Understiger däremot emissionskursen 100 % stiger den effektiva 
årliga avkastningen.  
 
Den effektiva avkastningen och durationen har beräknats enligt 
nuvärdesprincipen som används allmänt på värdepappersmarknaden.  
 
Beräkningsformeln för durationen är följande: 
 
Duration (Macauley duration):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

där:  
“D” avser Duration  
”Ct” avser kassaflöde vid tidpunkt t  
”t” avser tidpunkt för kassaström  
”r” avser Lånets ränta  
”m” avser antalet perioder för vilka det existerar kassaströmmar  
 
 

Beslut och befogenheter som emitteringen av Lånet 
grundar sig på:  

Enligt beslut den 30 maj 2012 av Emittentens CFO. 
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Arrangör: Ålandsbanken Abp  

Betalningsombud: Ålandsbanken Abp 
  

Emittent: Ålandsbanken Abp 
 

Teckningstid: 12.6.2012 – 27.7.2012 
 

Teckningsställen: Samtliga Ålandsbanken Abp:s kontor.   
 

Betalning av teckning: Vid teckning 
 

Minimiteckning: 1.000 euro 
 

Teckningsprovision: Ingen 
 

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 augusti 2012. 
 

Lånets ISIN-kod: FI4000046198 
 

Börslistning och uppskattad tidpunkt: Offentlig notering på NASDAQ OMX Helsinki Oy kommer inte att sökas för 
Lånet. 
 

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 30 % enligt gällande lag vid 
teckningstidens början. Ränteinkomst, för vilken betalas källskatt, är inte i 
inkomstbeskattningen skattepliktig inkomst. Ränteinkomst, för vilken käll-
skatt har betalats, och kapitalet behöver inte uppges i skattedeklarationen. 
 
Om masskuldebrev säljs under lånetiden beskattas den erhållna upplupna 
räntan (eftermarknadsgottgörelsen) som kapitalinkomst. Skatteprocenten 
på kapitalinkomst är 30 % vid teckningstidens början. Eventuell överlåtelse-
förlust får avdras mot överlåtelsevinster under samma år eller under därpå 
följande fem år. 
 
Denna beskrivning är endast avsedd som allmän information och utgör 
inte skatterådgivning. Investeraren skall själv bedöma de skattekonse-
kvenser som kan uppkomma och rådfråga vid behov sina egna råd-
givare. 
      

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

LÅNESPECIFIKA RISKER: Om Lånet överlåts före Återbetalningsdagen kan överlåtelseförlust uppstå. 
 
Lånet har sämre förmånsrätt än Emittentens övriga förbindelser, frånsett 
förbindelser som enligt villkoren har sämre förmånsrätt än Lånet och 
debenturlån som emitterats med samma förmånsrätt som Lånet. 
 
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. 
 

Mariehamn den 30 maj 2012 
 
Ålandsbanken Abp 


