
TILLÄGG 1 TILL GRUNDPROSPEKT, 28.06.2011 

 
 
 

ÅLANDSBANKEN ABP:S MASSKULDEBREVSPROGRAM OCH WARRANT- OCH 
CERTIFIKATPROGRAM 
1.000.000.000 euro 

 
 
Detta dokument (”Tillägg”) är en komplettering av grundprospektet daterat den 18 maj 2011, som gäller 
Ålandsbanken Abp:s emissionsprogram 2011 för masskuldebrevslån på 1.000.000.000 euro. 
 
Tillägget är uppgjort efter att Ålandsbanken Abp den 29 juni 2011 har offentliggjort ett styrelsebeslut att begära 
en emissionsfullmakt för att genomföra en aktieemission om 30 miljoner euro.  

Med detta Tillägg kompletteras texten under rubriken ”Sammanfattande beskrivning av verksamheten och 
organisationsstruktur” på sidan 60 i grundprospektet med följande text: 
 
”Väsentliga händelser som påverkar bedömningen av emittentens solvens 
 
Ålandsbankens styrelse har den 28 juni 2011 beslutat att begära emissionsfullmakt för att genomföra en 
aktieemission om ca 30 miljoner euro. Bakgrunden till aktieemissionen är skärpta kapitalkrav samt tryggandet 
av möjligheten till en fortsatt tillväxt för Ålandsbanken i Finland och Sverige. 
 
Avsikten är att emissionen genomförs som en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Banken har 
teckningsåtaganden från stora aktieägare som garanterar över hälften av emissionen.” 
 
 
Därtill korrigeras texten under punkten ”Förvaltnings-, lednings och kontrollorgan” på sidan 63 i 
grundprospektet genom att Mats Andersson stryks från uppräkningen av ledningsgruppens medlemmar som 
finns under rubriken Medlemmar i ledningsgruppen. Detta med anledning av att Mats Andersson den 29 juni 
2011 avgick från Ålandsbankens ledningsgrupp. 
 
 
Detta tillägg skall läsas tillsammans med grundprospektet.  
 
Vid komplettering av grundprospektet kan de investerare, som förbundit sig att teckna värdepapper och inte 
erhållit sina värdepapper innan kompletteringen av prospektet offentliggjorts den 30 juni 2011, återkalla sin 
teckning inom två bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjorts. Anvisningar om återkallande av 
teckning finns tillgängliga på adressen www.alandsbanken.fi (Våra tjänster > Spara och placera > Våra masslån). 
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