
 

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSLÅN NR 9 

som 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, kompletterad den 30 juli 2012, den 3 september 2012, den 5 

november 2012, den 23 november 2012 och den 26 mars 2013, 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 MASSKULDEBREVSLÅN NR 

9. 

Emittent: Ålandsbanken Abp 

 

Lånekapital: SEK 500.000.000 

Skuldebrevens nominella belopp/denominering: SEK 1.000.000 

Skuldebrevens antal: 500 

Emissionsdag: 22 april 2013 

Emissionskurs: 100 % 

Löptid: 18 månader (22 april 2013 – 22 oktober 2014) 

Återbetalningsdag:  22 oktober 2014 

Återbetalningsbelopp: Lånekapitalets nominella belopp. 

Avkastningskonstruktion: Villkor 4.1(c) - Rörlig ränta 

 Räntebas: 3 månaders STIBOR 

 Marginal: + 0,80 % 

 Ränteperiod: Tiden från den 22 april 2013 till och 

med den 22 juli 2013 (den första Ränteperioden) och 

därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med 

slutdag på en Räntebetalningsdag. 

 

 Räntebetalningsdagar: Sista dagen i varje 

Ränteperiod, första gången den 22 juli 2013 och sista 

gången på Återbetalningsdagen, justerat enligt 

Bankdagsantagande nedan. 

  

Valutaskydd: Ej tillämpligt 

Beskrivning av den underliggande tillgången: Ej tillämpligt 

Lånets indikativa villkor: Ej tillämpligt 

 

Ränteberäkningsgrund: Faktiskt antal dagar/360 

Räntans minimi-/maximibelopp: Ej tillämpligt 

 

Bankdagsantagande: 

 

 

Tillämpad följande; om angiven Räntebetalningsdag 

inte är en Bankdag ska som Räntebetalningsdag anses 

närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan 

http://www.alandsbanken.fi/emissionsprogram


Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket 

fall Ränteförfallodagen ska anses vara föregående 

Bankdag. 

VILLKOR FÖR EMISSIONEN  

Företrädesrätt: Samma som Emittentens övriga förbindelser som 

saknar säkerhet.  

 

Säkerhet: Ingen säkerhet har ställts för Lånet. 

Emittentens rätt till förtida återbetalning: Ej tillämpligt 

Fordringsägarens rätt att kräva förtida återbetalning: Ej tillämpligt 

Betalningssätt för ränta och kapital: 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: Ej tillämpligt 

 

Meddelande om återkallande av emission eller 

avbrytande av teckningen: 

Ej tillämpligt 

 

Lånets avkastning och duration samt 

beräkningsformel: 

 

Eftersom räntan som betalas på Lånet är bunden till 

en rörlig ränta kan Lånets effektiva årliga avkastning 

och duration inte beräknas.  

 

Beslut och befogenheter som emitteringen av Lånet 

grundar sig på: 

 

Enligt beslut den 10 april 2013 av Emittentens 

ledningsgrupp. 

Arrangör: Swedbank AB (publ) 

Betalningsombud: Swedbank AB (publ) 

Emissionsinstitut: Swedbank AB (publ) 

Emissionstyp: Lånet erbjuds enbart till professionella investerare. 

Teckningstid: 10 april 2013 

Teckningsställen: Swedbank AB (publ) 

Betalning av teckning: Vid teckning 

Minimiteckning: SEK 1.000.000 

Teckningsprovision: Ingen. 

Teckningsrätter: Teckningsrätt har inte begränsats. 

Teckningsförbindelser:  

 

Nej 

 

ÖVRIG INFORMATION  

Emissionssätt: Skuldebreven emitteras i dematerialiserad form hos 

Euroclear Sweden AB varför inga fysiska 

värdepapper kommer att utfärdas. 

 

VP-central: Euroclear Sweden AB 

Utgivning/registrering av Masskuldebrev: Skuldebreven registreras på tecknarnas VP-konto 

efter teckning. 

 

Lånets ISIN-kod: SE0005133709 



 

Börslistning och uppskattad tidpunkt: 

 

Offentlig notering på NASDAQ OMX Helsinki Oy 

kommer att sökas för Lånet inom en månad från 

Emissionsdagen. 

 

Struktureringskostnad: Ingen  

Uppskattning av kapital som inflyter till Emittenten 

och planerat användningsändamål: 

Till Emittenten inflyter uppskattningsvis SEK 

499.375.000 av det nominella beloppet som tecknas 

med beaktande av arvoden och kostnader som hänför 

sig till emissionen. Lånet ingår i Emittentens 

kapitalanskaffning. 

 

Beskattning: Euroclear Sweden AB eller förvaltare, vid 

förvaltarregistrerade värdepapper, verkställer avdrag 

för skatt, för närvarande 30 procent, på utbetald ränta 

för fysiskt person bosatt i Sverige och för svenskt 

dödsbo.  

 

Komplettering av prospekt: Prospektet kompletteras i enlighet med avsnittet 

Offentliggörande och komplettering av prospekt i 

Grundprospektet.  

 

LÅNESPECIFIKA RISKER: 
 Enligt avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet.  

 

 

 

Mariehamn den 17 april 2013 

 

 

 

Ålandsbanken Abp 


