
TILLÄGG 3 TILL GRUNDPROSPEKT, 5.11.2012 

 
 
 

ÅLANDSBANKEN ABP:S EMISSIONSPROGRAM 2012 FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 
1.000.000 .000 euro 

 
 
Detta dokument (”Tillägg”) är en komplettering av grundprospektet daterat den 16 maj 2012, tidigare 
kompletterat den 30 juli 2012 och 3 september 2012, som gäller Ålandsbanken Abp:s emissionsprogram 2012 för 
masskuldebrevslån samt warranter och certifikat på 1.000.000.000 euro. 
 
Tillägget är uppgjort efter att Ålandsbanken Abp har offentliggjort delårsrapport för perioden januari – 
september 2012 den 29 oktober 2012. Delårsrapporten för perioden januari – september 2012 införlivas under 
rubriken Lista på hänvisade dokument på s. 83 i grundprospektet. Delårsrapporten för perioden januari – 
september 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: 
 
”Framtidsutsikter            
 

Resultatbildningen i banken försvåras av makroutvecklingen i Europa med rekordlåga räntor, 
osäker börsutveckling, svag konjunktur och förändrade myndighetskrav. Jämfört med situationen 
i början av året har marknadsförutsättningarna försämrats betydligt.  

 
Det svara konjunkturläget påverkar kundernas betalningsförmåga vilket ökar risken för 
kreditförluster. Detta är särskilt tydligt inom sjöfartsbranschen.  

 
Vidtagna och planerade effektiviseringsåtgärder innebär cirka 10 miljoner euro i sänkta kostnader 
i årstakt jämfört med för ett år sedan, när de får full effekt, vilket beräknas ske vid årsskiftet 2012-
13. För 2012 uppskattas effekten till cirka 7 miljoner euro exklusive omstruktureringskostnader. 
Kostnadsreduktionen motverkas delvis av avtalsenliga löneökningar och andra kostnadsökningar. 
Förstärkningen av den svenska kronan ökar den redovisade förlusten i euro i den svenska 
verksamheten. Fjärde kvartalet kommer att belasta koncernen med omstruktureringskostnader i 
storleksordningen 1 miljon euro.  

 
Banken förväntar sig vinster från försäljning av tillgångar. Bland dessa ingår cirka 13 miljoner 
euro från den svenska bolagsförsäljningen.  

 
Banken 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 klart positivt 
rörelseresultat för 2012 (prognosen har förändrats). ” 

 
Detta tillägg skall läsas tillsammans med grundprospektet.  
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