
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS - SLUTLIGA VILLKOR 
 
   
 
De slutliga villkoren för Ålandsbanken Valutaobligation Emerging Markets har den 25 oktober 2010 fastställts till 
följande: 
 
 

- Villkorliga räntan  10,40 %  alternativ Försiktig (SE0003550201) 
 21,00 %  alternativ Offensiv (SE0003550219) 
 
- Lånekapitalet  SEK 4 000 000  alternativ Försiktig (SE0003550201) 
 SEK 3 000 000 alternativ Försiktig (SE0003550219) 
  
 

 
Mariehamn den 25 oktober 2010 
 
 
Ålandsbanken Abp 
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LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS 
emitteras under 

ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2010 
 
Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren avseende emissioner som genomförs i 
Sverige (allmänna villkor) enligt Tillägg 1 per 10.9.2010 till Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2010 
(Grundprospektet), av den 11 maj 2010, kompletterad den 10 september 2010, villkoren för detta Lån.  
 
De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. För att få fullständig 
information om Emittenten och erbjudandet bör man bekanta sig med både Grundprospektet och dessa 
lånespecifika villkor. Grundprospektet finns tillgängligt på samtliga Ålandsbanken Abp:s och Ålandsbanken 
Sverige AB:s kontor samt på www.alandsbanken.fi, under Våra tjänster, Spara och placera, Våra masslån. 
 
Om Grundprospektet kompletteras under Lånets teckningstid, är Emittenten enligt lag skyldig att upplysa 
investerarna om kompletteringen av grundprospektet, vilken är tillgänglig på samtliga Ålandsbanken Abp:s och 
Ålandsbanken Sverige AB:s kontor samt på www.alandsbanken.fi, under Våra tjänster, Spara och placera, Våra 
masslån. Enligt lag är Emittenten även skyldig att erbjuda investerare som tecknat skuldebrev möjlighet att 
återta teckningen inom två bankdagar efter att det kompletterade prospektet offentliggjorts under pågående 
teckningstid eller innan skuldebreven har emitterats och levererats till investeraren.  
 
Eventuella indikativa villkor är markerade med *. De slutliga lånespecifika villkoren fastställs senast en vecka 
efter teckningstidens slut och publiceras på Ålandsbankens hemsida www.alandsbanken.fi under rubrikerna 
Våra tjänster, Spara och placera, Våra masslån. 
 
 
Lånets namn: ÅLANDSBANKEN VALUTAOBLIGATION EMERGING MARKETS 
 
Emittent: Ålandsbanken Abp 
 
Lånekapital:  Högst 200.000.000 svenska kronor och lägst 2.000.000 svenska kronor*  
  varav  
  alternativ Försiktig högst 100.000.000 kronor och minst 1.000.000 kronor och 
  alternativ Offensiv högst 100.000.000 kronor och minst 1.000.000 kronor. 
 
Emissionssätt: Finansiella instrument kontoförda i avstämningsregistret 
 
Skuldebrevens  
denominering: 10.000 svenska kronor 
 
Skuldebrevens antal: Högst 20.000 stycken och minst 200 stycken.* 
 
Emissionsdag: 22.10.2010 
 
Emissionskurs: 100 % alternativ Försiktigt 
 102 % alternativ Offensiv 
     
Löptid: 22.10.2010 – 8.5.2012 
 
Återbetalningsdag: 8.5.2012 
 
Återbetalningsbelopp: På Återbetalningsdagen betalas till innehavaren av varje skuldebrev med nominella 

beloppet tiotusen (10.000) kronor, tiotusen (10.000) kronor plus eventuell ränta eller 
annan gottgörelse såsom beskrivs nedan. 

 
Ränta eller annan 
gottgörelse: På Lånet betalas ingen nominell årlig ränta.  
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På Återbetalningsdagen betalas utöver det nominella beloppet en gottgörelse 
(”Tilläggsbelopp”). Tilläggsbeloppet består av en villkorlig ränta (”Villkorlig ränta”) och 
beräknas enligt följande: 

 
Nominellt belopp x Villkorliga räntan  

 
För alternativ Försiktig är den Villkorliga räntan indikativt 10 % * (minimi 7 %) för hela 
löptiden, vilken motsvarar med beaktande av teckningsprovisionen en effektiv årlig 
avkastning om 5,85 % (minimi 3,97 %). 

 
För alternativ Offensiv är den Villkorliga räntan indikativt 20 % * (minimi 15 %) för hela 
löptiden, vilken motsvarar med beaktande av teckningsprovisionen och överkursen om 
2 % en effektiv årlig avkastning om 10,55 % (minimi 7,55 %). 

 
Tilläggsbeloppet utbetalas under förutsättning att Startvärdet för samtliga Valutapar är 
högre än deras respektive Slutvärde. Om Slutvärdet för något av Valutaparen är lika 
med eller överstiger dess Startvärde utbetalas inget Tilläggsbelopp. 

 
"Startvärde" avser följande med avseende på ett Valutapar: 
• För EUR/BRL antalet BRL angivet med fyra decimaler som behövs för att på 

Startdagen köpa en EUR enligt Reuters Sida ECB37 ca kl. 14:15 Frankfurt-tid. 
 
• För EUR/RUB antalet RUB angivet med fyra decimaler som behövs för att på 

Startdagen köpa en EUR enligt Reuters Sida ECB37 ca kl. 14:15 Frankfurt-tid. 
 
• För EUR/INR antalet INR angivet med fyra decimaler som behövs för att på  

Startdagen köpa en EUR enligt Reuters Sida ECB37 ca kl. 14:15 Frankfurt-tid. 
 

”Startdag” avser 22.10.2010 och används vid beräkning av Startvärdet för respektive 
Valutapar.  

 
"Slutvärde" avser följande med avseende på ett Valutapar: 
• För EUR/BRL antalet BRL angivet med fyra decimaler som behövs för att på 

Slutdagen köpa en EUR enligt Reuters Sida ECB37 ca kl. 14:15 Frankfurt-tid. 
 
• För EUR/RUB antalet RUB angivet med fyra decimaler som behövs för att på 

Slutdagen köpa en EUR enligt Reuters Sida ECB37 ca kl. 14:15 Frankfurt-tid. 
 
• För EUR/INR antalet INR angivet med fyra decimaler som behövs för att på  

Slutdagen köpa en EUR enligt Reuters Sida ECB37 ca kl. 14:15 Frankfurt-tid. 
 

”Slutdagen” avser 23.4.2012 och används vid beräkning av Slutvärdet för respektive 
Valutapar. 

 
Ifall det på Start- eller Slutdagen blir omöjligt att erhålla Startvärdet respektive 
Slutvärdet för något av Valutaparen, anses Marknadsavbrott föreligga och 
Kalkyleringsagenten skall efter bästa förmåga fastställa värdet för det berörda 
Valutaparet i enlighet med god marknadssed och genom att tillämpa de principer 
och standardvillkor som allmänt används för derivatkontrakt. 

 
 Om Emittenten anser att ovannämnda beräkning inte skulle ge ett skäligt resultat, 

får Emittenten i enlighet med god marknadssed göra en förtida beräkning av 
Tilläggsbeloppet och fastställa detsamma. När Emittenten fastställt Tilläggsbeloppet, 
skall Fordringsägarna informeras om Tilläggsbeloppets storlek och till vilken 
räntesats Lånet i fortsättningen löper. Emittenten skall betala marknadsmässig ränta 
på Lånets nominella belopp. Återbetalningsbeloppet och räntan återbetalas på 
Återbetalningsdagen.  
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 Emittenten informerar om en justering av lånevillkoren på www.alandsbanken.fi 
under rubriken Våra tjänster, Spara och Placera och sedan Våra masslån. 

 
 
Beskrivning av den under- 
liggande tillgången: "Valutapar" avser en av följande: 

 
Valutapar Bloomberg –kod 
EUR/BRL EURBRL Curncy 
EUR/RUB EURRUB Curncy 
EUR/INR EURINR Curncy 
 
där: 
 
”EUR" avser den officiella valutaenheten i de medlemsländer inom Europeiska 
unionen som anslutit sig till den ekonomiska och monetära unionens (EMU) tredje 
fas och för vilka länder gemensamt används benämningen euroområdet;  
 
"BRL" avser den officiella valutaenheten i Brasilien (Brasiliansk real); 
 
"RUB" avser den officiella valutaenheten i Ryssland (Rysk rubel); 
 
"INR" avser den officiella valutaenheten i Indien (Indisk rupee). 

 
Valutaparens volatilitet uträknad på dagsavkastningarna under perioden 8.9.2009 – 
8.9.2010 med annualiseringsfaktor 260: 

EURBRL: 12.36 % 
EURRUB: 8.35 % 
EURINR: 10.65 % 

Närmare uppgifter om volatiliteten fås av Emittenten, Ålandsbanken Abp, Nygatan 2, 
22100 Mariehamn, tel. 0204 29 011.  
 
För mer information om Valutaparens värdeutveckling innan och under lånetiden se 
Reuters sida ECB37. Denna informationskälla är avgiftsbelagd. Se även på Europeiska 
Centralbankens hemsida: 
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html (engelska).  
 
Justering av lånevillkoren vid ändring som berör Valutaparen 
Kalkyleringsagenten kan justera lånevillkoren om någon av valutorna slås ihop med 
en annan valuta, ersätts av en gemensam valuta eller upphör att vara den lagliga 
valutaenheten i ett land från och med Startdagen till och med Slutdagen. Justeringar 
kan bland annat påverka Start- eller Slutvärdet för Valutaparen och andra lånevillkor 
avseende lånets gottgörelse och/eller återbetalningsbelopp. Vid justering av 
lånevillkoren tillämpas de principer och standardvillkor som allmänt används för 
derivatkontrakt.  
 
Om Emittenten anser att ovannämnda justeringar inte skulle ge ett skäligt resultat, 
får Emittenten i enlighet med god marknadssed göra en förtida beräkning av 
Tilläggsbeloppet och fastställa detsamma. När Emittenten fastställt Tilläggsbeloppet, 
skall Fordringsägarna informeras om Tilläggsbeloppets storlek och till vilken räntesats 
Lånet i fortsättningen löper. Emittenten skall betala marknadsmässig ränta på Lånets 
nominella belopp. Återbetalningsbeloppet och räntan återbetalas på 
Återbetalningsdagen.  
 
Emittenten informerar om en justering av lånevillkoren på www.alandsbanken.fi 
under rubriken Våra tjänster, Spara och Placera och sedan Våra masslån. 

 
Lånets indikativa villkor: Villkorliga Räntan och lånekapitalet 
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Kalkyleringsagent: Ålandsbanken Sverige AB, med hemort i Stockholm, Sverige. Kalkyleringsagenten 
skall fastställa samtliga uppgifter och detaljer som ankommer på kalkyleringsagenten  

 enligt vad som stadgas i dessa villkor. Kalkyleringsagentens beslut avseende sådana 
uppgifter och detaljer skall, såvida inte uppenbara fel befinns föreligga, vara 
bindande för Emittenten och fordringsägare. Varken Emittenten eller 
Kalkyleringsagenten ansvarar för fel eller försummelse vid beräkningen eller 
spridningen av sådana variabler som hämtats från officiella källor och som används 
vid beräkningen av Återbetalningsbeloppet. 

 
Räntans minimi-/ 
maximibelopp:  Alternativ Försiktig och alternativ Offensiv har ingen minimiränta.  
 
 Alternativ Försiktig har en maximigottgörelse om indikativt 10 % för hela lånetiden 

som motsvarar en effektiv årlig avkastning om 5,85 % med beaktande av 0,75 % 
teckningsprovision (minimi 7 %  som motsvarar en effektiv årlig avkastning om 3,97 
% med beaktande av 0,75 % teckningsprovision). 

 
 Alternativ Offensiv har en maximigottgörelse om indikativt 20 % för hela lånetiden, 

vilket motsvarar med beaktande av 0,75 % teckningsprovision och 2 % överkurs en 
effektiv årlig avkastning om 10,55 % (minimi 15 % som motsvarar en effektiv årlig 
avkastning om 7,55 % med beaktande av 0,75 % teckningsprovision och 2 % 
överkurs). 

 
Bankdagsantagande: Följande: angivet datum förskjuts till närmast följande bankdag. 
 
Företrädesrätt: Samma som Emittentens övriga förbindelser som saknar säkerhet. 
 
Säkerhet: Ingen säkerhet har ställts för Lånet. 
 
Emittentens rätt till förtida  
återbetalning: Nej, förutom enligt punkt 5.11.d. och punkt 5.18 i de allmänna villkoren. 
 
Fordringsägarens rätt att  
kräva förtida  
återbetalning:  Nej. Låneandelarna kan dock säljas vidare under lånetiden. 
 
Betalningssätt för ränta 
och kapital: Enligt punkt 5.17 i de allmänna villkoren. 
  

Dagen för återbetalning kan framflyttas på grund av Marknadsavbrott och medde-
lande till fordringsägarna om framflyttningen publiceras på www.alandsbanken.fi, 
under rubrikerna Våra tjänster, Spara och placera, Våra masslån. På 
Återbetalningsbeloppet betalas ingen ränta då framflyttning sker på grund av 
Marknadsavbrott.  

 
Förbehåll för emissionens  
genomförande: Emittenten kommer att återkalla emissionen om den Villkorliga Räntan inte uppnår 

de angivna miniminivåerna eller om Lånekapitalet avseende respektive alternativ  
inte uppnår 1.000.000. kronor. 
 
Emittenten förbehåller sig rätten att återkalla emissionen helt eller delvis senast 
22.10.2010 ifall Emittenten anser att det har inträffat en sådan förändring i nationella 
eller internationella ekonomiska eller politiska förhållanden, i räntor, valuta- eller 
aktiekurser eller några andra omständigheter vilka väsentligt påverkar emissionen av 
Lånet, vilket skulle kunna störa eller försvåra genomförandet av Lånets emission. 
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Meddelande om återkallande  
av emissionen eller avbrytande  
av teckningen: Information om återkallande av emissionen eller avbrytande av teckningen på grund 

av överteckning finns tillgänglig på Ålandsbanken Abp:s och Ålandsbanken Sverige 
AB:s kontor och på Ålandsbanken Abp:s hemsida www.alandsbanken.fi under 
rubrikerna Våra tjänster, Spara och placera, Våra masslån, senast 22.10.2010. Om 
emissionen återkallas, återbetalar Emittenten teckningsbeloppet inom fem bankdagar 
från återkallelsedagen, till det konto tecknaren angivit i samband med teckningen. På 
det återbetalade beloppet betalas ingen ränta. Därutöver, om emissionen återkallas 
eller teckningen avbryts på grund av överteckning beslutar Emittentens 
ledningsgrupp skilt om de åtgärder som skall vidtas i enlighet med punkt 5.7. i de 
allmänna villkoren i grundprospektet. 

  
Lånets avkastning och  
duration samt  
beräkningsformel: Lånets effektiva årliga avkastning kan med beaktande av teckningsprovisionen och 

eventuell överkurs vara negativ. Avkastningen kan vara som lägst -0,48 % i 
alternativ Försiktigt och -1,75 %  i alternativ Offensiv. Lånets duration är 1,55 år. 

 
 Räkneexempel: 

    
  Alternativ Försiktig 

Nominellt belopp 10 000 SEK 10 000 SEK 10 000 SEK

Tilläggsbelopp, ränta 0 % 7 % 10 %

Tilläggsbelopp, SEK 0 SEK 700 SEK 1 000 SEK

Total återbetalning, SEK 10 000 SEK 10 700 SEK 11 000 SEK

Effektiv årlig avkastning -0,48 % 3,97 % 5,85 %
(inkl. teckningsprovision)       

        

  Alternativ Offensiv 

Nominellt belopp 10 000 SEK 10 000 SEK 10 000 SEK

Överkurs 200 SEK 200 SEK 200 SEK

Tilläggsbelopp, ränta 0 % 15 % 20 %

Tilläggsbelopp, SEK 0 SEK 1 500 SEK 2 000 SEK

Total återbetalning, SEK 10 000 SEK 11 500 SEK 12 000 SEK

Effektiv årlig avkastning -1,75 % 7,55 % 10,55 %
(inkl. teckningsprovision och överkurs)     

 
 Observera att detta endast är ett exempel och skall inte ses som en försäkran om 

viss avkastning. I exemplet har inte skattekonsekvenser beaktats. 
 
 
Beskattning: Valutaobligationer beskattas som fordringsrätter i inkomstslaget kapital. Skatten på 

kapitalvinster är 30 % vid teckningsperiodens början enligt gällande lag. 
 

Denna beskrivning är endast avsedd som allmän information och utgör inte 
skatterådgivning. Fordringsägare skall själv bedöma de skattekonsekvenser som 
kan uppkomma och rådfråga vid behov sina egna rådgivare.  

 
 
Uppgifter om emittering av masskuldebrev 
 
Beslut och befogenheter som  
emitteringen av Lånet grundar  
sig på: Enligt beslut den 22 juni 2010 av Emittentens ledningsgrupp och beslut den 1 

september 2010 av Emittentens Koncerntreasurychef. 
 
Arrangör:  Ålandsbanken Sverige AB 
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Betalningsombud:  Ålandsbanken Sverige AB 
 
Emissionsinstitut: Ålandsbanken Sverige AB 
 
Emissionstyp: Masskuldebrevslån, riktat till allmänheten. Ränta enligt punkt 5.10.d. 
 
Teckningstid: 27.9.2010 – 18.10.2010 
 
Teckningsställen: Ålandsbanken Sverige AB:s samtliga kontor. 
 
Betalning av teckning: Betalning skall vara Ålandsbanken Sverige AB tillhanda senast 18.10.2010 eller enligt 

instruktion erhållen från Ålandsbanken Sverige AB. 
 
Minimiteckning: 10.000 svenska kronor 
 
Teckningsprovision: 0,75 % på det nominella beloppet x emissionskurs. 
 
Teckningsrätter: Teckningsrätten har inte begränsats. 
 
Åtgärder i över- och under- 
teckningssituationer: Emittentens Ledningsgrupp fattar beslut om förfaringssättet vid eventuell över- eller 

underteckning. Ledningsgruppen fattar beslut om höjning eller sänkning av 
Lånekapitalet samt om en eventuell nedskärning av antalet teckningar och har även 
rätt att avbryta teckningen eller förlänga teckningstiden. 

 
Registrering av finansiella  
instrument: Enligt punkt 5.9 i de allmänna villkoren snarast efter emissionsdag.  
 
Teckningsförbindelser: Nej. 
 
Lånets ISIN-kod: SE0003550201 - Valutaobligation Emerging Markets – försiktig 
 SE0003550219 - Valutaobligation Emerging Markets - offensiv  
 
Börslistning och uppskattad  
tidpunkt:  Ingen notering kommer att sökas för obligationen. 
 
Struktureringskostnad: Struktureringskostnaderna för Lånet baserar sig på de värden som de ränte- och 

derivatplaceringar som ingår i Lånet har vid emissionsdagen. Vid avstämningsdagen 
9.9.2010 uppgick den årliga struktureringskostnaden till 0,8 %. Den slutliga 
struktureringskostnaden kan variera beroende av utvecklingen på ränte- och 
derivatmarknaden fram till emissionsdagen. Därtill påverkas den slutliga 
struktureringskostnaden av nivån som den slutliga Villkorliga Räntan fastställs på. 

 
Struktureringskostnaden definieras skilt för varje lån. Kostnadens storlek beror på 
bl.a. marknadsläget, till exempel förändringar i räntenivån och marknadsvolatiliteten. 
I struktureringskostnaden ingår alla Emittentens kostnader för Lånet, som till 
exempel kostnaderna för emittering, licenser, material, marknadsföring, clearing och 
förvaring. Vid jämförelse av olika emittenters kostnader skall placeraren beakta 
marknadsparternas varierande förmåga att genomföra upphandling och utförande 
av de ränte- och derivatplaceringar som ingår i strukturerade produkter. 

 
Uppskattning av kapital  
som inflyter till Emittenten  
och planerat  
användningsändamål: Till Emittenten inflyter uppskattningsvis 100 % av det nominella beloppet som 

tecknats med beaktande av arvoden och kostnader som hänför sig till emissionen.  
 

 Lånet ingår i Emittentens kapitalanskaffning. 
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Lånespecifika risker: Lånets nominella belopp återbetalas på Återbetalningsdagen. Om Lånet överlåts före  
 Återbetalningsdagen kan överlåtelseförlust uppstå. 
 

Investeraren bör observera att den slutliga Villkorliga Räntan kan påverkas av 
eventuella förändringar i räntenivån samt valuta- och aktiekurser. Avkastningen i 
detta Lån är beroende av Valutaparens värdeutveckling. Det finns en risk att 
investeraren helt kan bli utan Tilläggsbelopp om Valutaparen utvecklas under 
lånetiden så att Slutvärdet för någon av Valutaparen överstiger dess Startvärde. Med 
beaktande av teckningsprovisionen och eventuell överkurs innebär en dylik 
utveckling att den effektiva årliga avkastningen kan vara negativ, i alternativ 
Försiktig högst -0,48 % och i alternativ Offensiv högst -1,75 %. 

  
Om Lånet återbetalas i förtid, kan Återbetalningsbeloppet understiga Lånets 
nominella belopp.  

 
Till Lånet hänför sig en normal emittentrisk, vilket innebär att återbetalningen av 
Lånet är beroende av att emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina 
förpliktelser på förfallodagen. 

 
Mariehamn den 22 september 2010 
 
Ålandsbanken Abp  
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