
TILLÄGG 1 TILL GRUNDPROSPEKT, 30.7.2012 

 
 

 
ÅLANDSBANKEN ABP:S MASSKULDEBREVSPROGRAM OCH WARRANT- OCH 

CERTIFIKATPROGRAM 2012 
1.000.000.000 euro 

 
 
Detta dokument (”Tillägg”) är en komplettering av grundprospektet daterat den 16 maj 2012, som gäller 
Ålandsbanken Abp:s emissionsprogram 2012 för masskuldebrevslån på 1.000.000.000 euro. 
 
Tillägget är uppgjort efter att Ålandsbanken Abp den 30 juli 2012 har offentliggjort Delårsrapporten för 
perioden januari - juni 2012 (30.7.2012).   Delårsrapporten för perioden januari – juni 2012 införlivas under 
rubriken Lista på hänvisade dokument på s. 83 i grundprospektet. Delårsrapporten för perioden januari – juni 
2012 finns tillgänglig på samtliga Ålandsbankens kontor under respektive kontors öppethållningstid, samt på 
Internet, www.alandsbanken.fi. 
 
Därtill ersätts med detta Tillägg texten under rubriken Framtidsutsikter på sid. 82 i grundprospektet med 
följande text: 
 

” Dagens marknadsförutsättningar med låga räntor, låga och volatila aktiekurser och 
osäker konjunktur missgynnar Ålandsbankens resultatutveckling. Jämfört med 
föregående kvartalsapport har marknadsförutsättningarna försämrats betydligt. Om 
nuvarande trend med sjunkande räntor består sätts ytterligare press på Ålandsbankens 
intäkter.  
 
Det svaga konjunkturläget påverkar företagskundernas betalningsförmåga, vilket ökar 
risken för kreditförluster. Detta är särskilt tydligt inom sjöfartsbranschen. 
 
Vidtagna effektiviseringsåtgärder innebär cirka 8 miljoner euro i sänkta kostnader, när 
de når full effekt, vilket beräknas ske vid årsskiftet 2012-2013. För 2012 uppskattas 
effekten till cirka 7 miljoner euro. Kostnadsreduktionen motverkas delvis av avtalsenliga 
löneökningar och andra kostnadsökningar, bland annat förstärkningen av den svenska 
kronan. Koncernen avser ytterligare att se över sina kostnader, som sammantaget 
förväntas bli lägre än 2011.  
 
Banken förväntar sig vinster från försäljning av tillgångar och avser även att justera vissa 
räntevillkor så att de bättre återspeglar rådande marknadsförutsättningar.  
 
Om kreditförlusterna håller sig inom prognostiserade ramar, leder dessa omständigheter 
och förväntningar sammantagna till att koncernen kommer att redovisa ett positivt 
rörelseresultat för 2012. ” 

 
 
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 juli 2012, 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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