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ÅLANDSBANKEN ABP:N OHJELMAESITE  
JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2010 

500.000.000 euroa 
 

 
Tämä asiakirja (”Täydennys”) on lisäys 11. toukokuuta 2010 päivättyyn ja 10. syyskuuta 2010 viimeksi 
täydennettyyn ohjelmaesitteeseen, joka koskee Ålandsbanken Abp:n 500.000.000 euron määräistä 
joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuohjelmaa 2010. 
 
Täydennys on laadittu sen jälkeen, kun Ålandsbanken Abp on 1. marraskuuta 2010 julkistanut 
Osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu-syyskuu 2010. Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu-syyskuu 2010 
sisällytetään ohjelmaesitteen sivulla 51 olevaan kohtaan 13 Lista viitatuista asiakirjoista. Osavuosikatsaus 
kaudelta tammikuu-syyskuu 2010 on saatavissa Ålandsbanken Abp:n kaikista konttoreista kunkin konttorin 
aukioloaikana sekä Internetistä www.alandsbanken.fi.  
 
Lisäksi tällä Täydennyksellä korvataan ohjelmaesitteen sivulla 48 kohdassa 10.9 Tulevaisuuden näkymät esitetty 
seuraavalla tekstillä: 
 
”10.9 Tulevaisuuden näkymät 2010 
Useimmat arvioitsijat odottavat yleisen talouden ja rahoitusjärjestelmän asteittaisen elpymisen jatkuvan vuonna 
2010. Taloudellinen tilanne tulee kuitenkin edelleen olemaan epävarmaa ja herkkyys on siten erittäin suuri.        
 
Nousevan korkotrendin odotetaan edistävän perinteisen pankkitoiminnan korkokatetta. Palkkiotuotot vuoden 
neljänneltä neljännekseltä ovat perinteisesti korkeammat kuin kolmannelta neljännekseltä ja sen odotetaan 
vaikuttavan positiivisesti tulokseen.                                                        
 
Säästövaikutuksen Ruotsin liiketoiminnassa arvioidaan olevan huomattavasti suurempi kuin aikaisemmin 
ilmoitetut 1,5 miljoonaa euroa. Kustannusten supistumisen arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti tulevasta 
vuodenvaihteesta lähtien. Ruotsin liiketoiminnan palkkiotuottojen odotetaan kasvavan uusien asiakkaiden 
määrän hyvän kasvun ja asiakastoimintojen lisääntymisen ansiosta. Tämän sekä kustannusten alentumisen 
johdosta Ruotsin liiketoiminnan tuloksen neljänneltä vuosineljännekseltä odotetaan olevan huomattavasti 
parempi kuin kahdelta viime neljännekseltä.                                                   
                                                                                 
Muun muassa näiden tekijöiden johdosta konsernin tuloksen vuoden viimeiseltä neljännekseltä arvioidaan 
olevan samaa luokkaa kuin ensimmäiseltä ja toiselta neljännekseltä.                                                                  
 
Vuoden 2010 näkymien arviointi perustuu konsernin oletuksiin korko- ja rahoitusmarkkinoiden tulevasta 
kehityksestä. Yleinen korkokehitys, luottojen kysyntä, pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden kehitys ja 
kilpailutilanne sekä suhdannetilanne ovat tekijöitä, joihin konserni ei voi vaikuttaa.  
 
Tähän arviointiin perustuen ja huomioiden, että konsernin tulos vuodelta 2009 sisältää huomattavan 
kertaluonteisen tuoton, joka liittyy negatiiviseen liikearvoon Kaupthing Bank Sverige AB:n hankinnasta, tuloksen 
vuodelta 2010 odotetaan muodostuvan olennaisesti alhaisemmaksi kuin vuodelta 2009.  Yhtenä syynä tähän on, 
että Ålandsbanken on kirjannut 5,0 miljoonan euron arvonalentumistappion erään suomalaisen yritysasiakkaan 
konkurssimenettelyn yhteydessä. Konsernin operatiivisen tuloksen vuoden viimeiseltä neljännekseltä odotetaan 
olevan samaa luokkaa kuin ensimmäiseltä ja toiselta neljännekseltä.”  
 
Tämä täydennys on luettava yhdessä ohjelmaesitteen kanssa. 
 
Ohjelmaesitettä täydennettäessä ne sijoittajat, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään arvopapereita ja jotka eivät 
ole saaneet arvopapereitaan ennen esitteen täydennyksen julkistamista 2. marraskuuta 2010, voivat peruuttaa 
merkintänsä kahden pankkipäivän kuluessa täydennyksen julkistamisesta. Merkinnän peruuttamista koskevat 
ohjeet ovat saatavilla osoitteessa www.alandsbanken.fi (Palvelumme > Säästä ja sijoita > Joukkolainamme). 
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