
TILLÄGG 2 TILL GRUNDPROSPEKT, 2.11.2010 

 
 
 

ÅLANDSBANKEN ABP:S EMISSIONSPROGRAM 2010 FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 
500.000 .000 euro 

 
 
Detta dokument (”Tillägg”) är en komplettering av grundprospektet daterat den 11 maj 2010, senast 
kompletterat den 10 september 2010, som gäller Ålandsbanken Abp:s emissionsprogram 2010 för 
masskuldebrevslån på 500.000.000 euro. 
 
Tillägget är uppgjort efter att Ålandsbanken Abp har offentliggjort delårsrapport för perioden januari – 
september 2010 den 1 november 2010. Delårsrapporten för perioden januari – september 2010 införlivas under 
punkt 13. Lista på hänvisade dokument på s. 51 i grundprospektet. Delårsrapporten för perioden januari – 
september 2010 finns tillgänglig på samtliga Ålandsbankens kontor under respektive kontors öppethållningstid, 
samt på Internet, www.alandsbanken.fi. 
 
Därtill ersätts med detta Tillägg texten under punkt 10.9 Framtidsutsikter på sid. 48 i grundprospektet med 
följande text: 
 
”10.9 Framtidsutsikter 2010           
 
De flesta bedömare förväntar sig en fortsatt gradvis återhämtning i den allmänna ekonomin och i det finansiella 
systemet under 2010. Det ekonomiska läget kommer dock fortsättningsvis att vara osäkert och känsligheten är 
därmed stor.          
 
Den stigande räntetrenden väntas börja gynna den traditionella bankverksamhetens räntenetto. Årets fjärde 
kvartal har traditionellt högre provisionsintäkter än kvartal tre och förväntas påverka resultatet positivt.                           
 
Inbesparingseffekten inom affärsverksamheten i Sverige bedöms att vara betydligt större än den tidigare 
meddelade 1,5 miljoner euro. Kostnadsreduktionen förväntas nå full effekt från inkommande årsskifte. God 
kundtillströmning och ökad kundaktivitet i den svenska affärsverksamheten förväntas ge ökande 
provisionsintäkter, vilket kombinerat med lägre kostnader innebär att resultatet för Sverige under fjärde 
kvartalet förväntas vara betydligt bättre än i de två senaste kvartalen.                                                               
 
Bland annat på grund av dessa faktorer beräknas koncernens rörelsevinst för årets sista kvartal vara i nivå med 
resultatet i första och andra kvartalen.     
 
Bedömningen av utsikten för 2010 baserar sig på koncernens antaganden om den kommande utvecklingen på 
ränte- och finansmarknaden. Det allmänna ränteläget, efterfrågan på krediter, utvecklingen på kapital- och 
finansmarknaden och konkurrenssituationen samt konjunkturläget är dock faktorer som koncernen inte kan 
påverka.  
 
Utgående från denna bedömning och med beaktande av att koncernens resultat för år 2009 innehåller en 
betydande engångsintäkt som hänför sig till negativ goodwill från förvärvet av Kaupthing Bank Sverige Ab, 
förväntas resultatet för 2010 bli väsentligt lägre än för 2009. En av orsakerna till detta är att Ålandsbanken har 
gjort en nedskrivning på 5,0 miljoner euro i samband med att en företagskund i Finland försatts i konkurs. 
Koncernens operativa resultat för årets sista kvartal förväntas vara i nivå med resultatet i första och andra 
kvartalet.” 
 
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 2 november 2010, 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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