
TILLÄGG 2 TILL GRUNDPROSPEKT, 31.10.2011 

 
 
 

ÅLANDSBANKEN ABP:S EMISSIONSPROGRAM 2011 FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 
1.000.000 .000 euro 

 
 
Detta dokument (”Tillägg”) är en komplettering av grundprospektet daterat den 18 maj 2011, senast 
kompletterat den 30 juni 2011, som gäller Ålandsbanken Abp:s emissionsprogram 2011 för masskuldebrevslån på 
1.000.000.000 euro. 
 
Tillägget är uppgjort efter att Ålandsbanken Abp har offentliggjort delårsrapport för perioden januari – 
september 2011 den 31 oktober 2011. Delårsrapporten för perioden januari – september 2011 införlivas under 
rubriken Lista på hänvisade dokument på s. 82 i grundprospektet. Delårsrapporten för perioden januari – 
september 2011 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. 81 i grundprospektet med 
följande text: 
 
”Framtidsutsikter            
 
Den förnyade globala finansoron med sjunkande aktiekurser, lägre räntor och sämre konjunkturutsikter 
påverkar Ålandsbankens intäkter negativt. Våra framtidsutsikter har därför reviderats ner. Utifrån vår 
bedömning av omvärldsfaktorer och med beaktande av att verksamheten i Sverige kommer att ha en mindre 
negativ resultatbelastning än föregående år samt att koncernens kreditförluster blir lägre än föregående år 
förväntas koncernens resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna 2011 bli bättre än 2010. Osäkerhetsfaktorerna 
i omvärldsbedömningen är för närvarande osedvanligt stora. ” 
 
Därtill ersätts med detta Tillägg även texten under rubriken ”Väsentliga händelser som påverkar bedömningen 
av emittentens solvens” som finns under huvudrubriken ”Sammanfattande beskrivning av verksamheten och 
organisationsstruktur” på sidan 60 i grundprospektet, med följande text: 
 
”Ålandsbankens styrelse har den 28 juni 2011 beslutat att begära emissionsfullmakt för att genomföra en 
aktieemission om ca 30 miljoner euro. Ålandsbanken bolagsstämma beviljade styrelsen ovannämnda 
emissionsfullmakt den 24 augusti 2011. Den genomförda emissionen registrerades slutligt i Handelsregistret den 
20 oktober 2011 då aktiekapitalet höjdes till 29 103 547,58 euro och antalet aktier i serie A ökades till 6 476 138 
stycken och aktier i serie B ökades till 7 944 015 stycken.”  
 
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 3 november 2011, återkalla sin 
teckning inom två bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjorts.  
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