
TILLÄGG 3 TILL GRUNDPROSPEKT, 17.2.2012 

 
 
 

ÅLANDSBANKEN ABP:S MASSKULDEBREVSPROGRAM OCH  
WARRANT- OCH CERTIFIKATROGRAM  

1.000.000 .000 euro 
 

 
Detta dokument (”Tillägg”) är en komplettering av grundprospektet daterat den 18 maj 2011, 
tidigare kompletterat den 30 juni 2011 och den 27 oktober 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 börsmeddelandet 
”Ålandsbankens rörelseresultat 2011 väsentligt lägre än tidigare prognos” den 26 januari 2012 
och Bokslutskommunikén för perioden januari – december 2011 den 16 februari 2012.   
 
Börsmeddelandet ”Ålandsbankens rörelseresultat 2011 väsentligt lägre än tidigare prognos” och 
Bokslutskommunikén för perioden januari – december 2011 införlivas under rubriken Lista över 
hänvisade dokument på s. 82 i grundprospektet. Bokslutskommunikén för perioden januari – 
december 2011 finns tillgänglig på samtliga Ålandsbankens kontor under respektive kontors 
öppethållningstid, samt på Internet, www.alandsbanken.fi. 
 
Ålandsbanken har den 26 januari 2012  klockan 09.00 publicerat följande börsmeddelande: 
 

Ålandsbankens rörelseresultat 2011 väsentligt lägre än tidigare prognos 
 
Ålandsbankens rörelseresultat för 2011 är väsentligt lägre än tidigare förväntat. Styrelsen 
väljer därför att gå ut med preliminära bokslutsuppgifter. Den fullständiga 
bokslutskommunikén publiceras som tidigare meddelats den 16 februari. 
 
Styrelsen i Ålandsbanken bedömde i sin senaste resultatprognos att 2011 års 
rörelseresultat före omstruktureringskostnader skulle bli avsevärt bättre än 2010 års 
resultat, men inklusive omstruktureringskostnader bedömdes resultatet för 2011 bli lägre 
än resultatet för 2010. 
 
Styrelsen kan nu konstatera: 
 
- Att utöver de i december aviserade omstruktureringskostnaderna även ett 
nedskrivningsbehov på 1,1 miljoner euro materialiserats i bankens aktieinnehav i 
Burgundy, som är en handelsplats för värdepapper ägd av 13 nordiska banker. 

 
- Att redovisningsprinciperna avseende periodisering förändrats för två större affärer, 
vilket innebär att 2011 års rörelseresultat minskar med 1,6 miljoner euro medan 
rörelseresultatet ökar i motsvarande grad de närmaste tre respektive fem åren. 
 
- Att kostnaderna i samband med övergången till filial i Sverige blivit högre än vad som 
förutsågs. 
 
Rörelseresultatet för 2011 uppgår därmed preliminärt till - 5,7 miljoner euro jämfört med 
1,0 miljoner euro föregående år. Rensat för omstruktureringskostnader på 5,7 miljoner 
euro och nedskrivningen av 
Burgundy-aktier på 1,1 miljoner euro var rörelseresultatet 1,1 miljoner euro. 
 
Räntenettot ökade preliminärt med 17 procent från föregående år och uppgick till 43,1 
miljoner euro. 
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Provisionsnettot ökade preliminärt med 5 procent från föregående år och uppgick till 
38,8 miljoner euro. 
 
Kreditförlusterna uppgick preliminärt till 1,8 miljoner euro jämfört med 5,9 miljoner euro 
föregående år. 
 
De effektiviseringsåtgärder som genomförts och initierats under 2011 beräknas sänka 
kostnadsnivån med 8 miljoner euro i årstakt när de får full effekt. Till följd av dessa 
åtgärder kommer koncernens kostnader att vara lägre 2012 än 2011, och utifrån vår 
bedömning av omvärldsfaktorer förväntas koncernen 2012 redovisa ett positivt 
rörelseresultat. 

 
 

PRELIMINÄR RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG           

                  

ÅAB-koncernen kv 4 kv 3   kv 4   
jan-
dec 

jan-
dec   

miljoner euro 2011 2011  % 2010 % 2011 2010 % 

                  

Räntenetto                                                         12,1 11,4 5 9,0 33 43,1 36,8 17 

Provisionsnetto                                  8,3 9,7 -14 12,0 -30 38,8 36,8 5 

Övriga 
rörelseintäkter                                                

3,7 2,3 66 6,8 -44 18,5 25,4 -27 

Nedskrivning av aktier -1,1         -1,1     

Intäkter sammanlagt 23,0 23,4 -2 27,8 -17 99,2 99,1 0 

                  

Personalkostnader                                                  -14,5 -12,8 13 -14,9 -3 -54,9 -53,7 2 

Övriga 
kostnader                                                          

-12,0 -9,8 22 -10,8 11 -42,5 -38,5 10 

Omstruktureringskostnader -2,8         -5,7     

Kostnader sammanlagt -29,3 -22,6 30 -25,7 14 -103,1 -92,2 12 

                  

Resultat före förluster -6,3 0,8   2,0   -3,9 6,9   

                  

Nedskrivning av krediter och andra förbindelser -0,8 -0,7 23 -0,4   -1,8 -5,9 -70

Rörelseresultalt -7,1 0,1   1,6   -5,7 1,0   

                  

Inkomstskatt                                                   2,6 -0,6   -1,3   0,3 -3,2   

Rapportperiodens resultat -4,5 -0,5   0,4   -5,3 -2,2   

                  

Hänförligt till:                  

Innehav utan bestämmande inflytande 0,2 0,1   0,1   1,2 0,6   

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp -4,7 -0,6   0,3   -6,5 -2,9   

                  

VOLYMER                 

  Utlåning till allmänheten 2 737 2 639 4 2 573 6       
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  Inlåning från allmänheten 2 546 2494 2 2600 -2       

  Förvaltat kapital 3 814 3 492 9 4 347 -14       

  Eget kapital 181 158 13 155 15       

  Balansomslutning 3 401 3 338 2 3 475 -2       

                  

Resultat 2010 korrigerat jämfört med tidigare publicerade uppgifter med 0,8 miljoner euro 
avseende fastighetsuppvärdering. 

 
 
Därtill ersätts med detta Tillägg texten under rubriken Framtidsutsikter på sid. 81 i grundprospektet 
med följande text: 
 
”Framtidsutsikter            
 

Marknadsförutsättningarna med låga räntor, låga aktiekurser och osäker konjunktur 
gynnar inte resultatutvecklingen. 

 
Den svenska verksamheten genomgick under 2011 betydande omstrukturering, vilket 
påverkade resultatet negativt. Givet att den positiva trenden avseende kundtillströmning 
och affärsvolymer fortsätter under 2012, är bedömningen att affärsområde Sverige i slutet 
av 2012 ska redovisa positivt resultat på månadsbasis. Bedömningen är vidare att den 
ackumulerade uppstartskostnaden (nettoeffekten på koncernens eget kapital) för 
Ålandsbankens Sverigeetablering kommer att vara nära noll vid utgången av 2012. 

 
Konjunkturläget har under hösten kraftigt försämrats och kommer att påverka företagens 
återbetalningsförmåga. Detta har varit särskilt tydligt inom sjöfartsbranschen, där 
kreditnedskrivningar inte kan uteslutas 2012.  

 
De effektiviseringsåtgärder som genomförts och initierats under 2011 beräknas sänka 
kostnadsnivån med 8 miljoner euro i årstakt när de får full effekt. Till följd av dessa 
åtgärder kommer koncernens kostnader att vara lägre 2012 än 2011. Utifrån vår bedömning 
av omvärldsfaktorer förväntas koncernen 2012 redovisa ett positivt rörelseresultat.” 

 
Detta tillägg skall läsas tillsammans med grundprospektet.  
 
 
 


