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ÅLANDSBANKEN LUOTTORISKISERTIFIKAATIN SUOMI – YRITYKSET LOPULLISET EHDOT
Liikkeeseenlasku ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN ja
WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMAN 2012 alla
Nämä lopulliset ehdot muodostavat yhdessä Ålandsbanken Abp:n 16. toukokuuta 2012 päivätyn, 30. heinäkuuta
2012 ja 3. syyskuuta 2012 päivitetyn Warrantti- ja Sertifikaattiohjelman 2012 (”Ohjelmaesite”) yleisten ehtojen
kanssa tämän Instrumentin ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä lopullisissa ehdoissa ei toisin määrätä.
Saadakseen täydelliset tiedot Liikkeeseenlaskijasta ja tarjouksesta sijoittajan on tutustuttava sekä
Ohjelmaesitteeseen että näihin lopullisiin ehtoihin. Ohjelmaesite on saatavissa Ålandsbanken Abp:n kaikista
konttoreista sekä kotisivulta www.alandsbanken.fi/liikkeeseenlaskuohjelma.
TALOUDELLINEN KUVAUS
Instrumentin tuotto on sidottu Kohde-etuudessa tapahtuvien Luottotapahtumien lukumäärään. Kohde-etuus
koostuu alla mainituista yhtiöistä. Mikäli Kohde-etuudessa ei tapahdu yhtään Luottotapahtumaa, sijoitettu
pääoman maksetaan takaisin runsaan viiden (5) vuoden kuluttua. Kupongit maksetaan vuosittain sijoitusaikana
jäljempänä olevien ehtojen mukaisesti. Instrumentti ei ole pääomaturvattu. Sijoitetun pääoman voi menettää
kokonaan tai osittain.
Jokainen tapahtunut Luottotapahtuma alentaa sijoitettua pääomaa 1/4*:lla. Yhtiötä kohden voi tapahtua
ainoastaan yksi luottotapahtuma. Jokainen Luottotapahtuma pienentää myös Kupongin laskennassa käytettävää
pääomamäärää 1/4*:lla nimellismäärästä.
TUOTEKOHTAISET EHDOT
Instrumentin nimi:

Ålandsbanken Luottoriskisertifikaatti Suomi - Yritykset

Instrumenttivaluutta:

Euro

Kohde-etuus:

Kori, joka koostuu seuraavien yhtiöiden luottoriskistä: UPM-Kymmene Oyj,
Metso Oyj, Metsä Board Oyj ja Stora Enso Oyj.

ISIN-koodi:

FI4000047253

Lunastusmenettely:

Ålandsbanken suorittaa automaattisen nettoarvontilityksen.

Takaisinmaksumäärä:

Liikkeeseenlaskija maksaa nimellismäärän takaisin kokonaisuudessaan, mikäli
Kohde-etuusyhtiöissä ei ole tapahtunut yhtään Luottotapahtumaa. Jokainen
Luottotapahtuma alentaa nimellismäärää 1/4:lla * .
Mikäli Kohde-etuusyhtiössä tapahtuu Luottotapahtuma, Instrumentin
nimellismäärä alenee ja jäljellä olevaa nimellismäärää käytetään Kupongin
laskennan perustana.
Alla oleva taulukko havainnollistaa, miten Kohde-etuusyhtiössä tapahtunut
Luottotapahtuma lopullisten ehtojen mukaisesti vaikuttaa Instrumentin jäljellä
olevaan nimellisarvoon:
Luottotapahtumien lukumäärä Instrumentin jäljellä oleva nimellisarvo
0
100 %
1
75 %
2
50 %
3
25 %
4
0%

*

Kunkin yhtiön luottoriski on Luotonseuranjakson alkaessa 1/4 Kohde-etuuden kokonaisluottoriskistä. Painotus voi kuitenkin muuttua
Instrumentin juoksuaikana Kohde-etuuden muutosten johdosta, esimerkiksi jonkin Kohde-etuuteen sisältyvän Yhtiön korvaamisen
yhteydessä painotus voi muuttua.
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Takaisinmaksumäärän
laskentaan liittyvä
määritelmä(t):

Kuponki:
Vuosittaisina kuponkipäivinä maksetaan viitteellinen tuotto, joka on 5,75 %,
kuitenkin alimmillaan 5,00 %, nimellismäärästä, mikäli Kohde-etuusyhtiöissä
ei ole tapahtunut yhtään Luottotapahtumaa. 1 Alkuperäinen nimellismäärä
alenee 1/4 * :lla jokaista tapahtunutta Luottotapahtumaa kohden. Siinä
tapauksessa, että Luottotapahtumia on tapahtunut, vuosittainen kuponki
lasketaan jäljellä olevalle nimellismäärälle. Korkojaksojen aikana
tapahtuneiden
Luottotapahtumien
lukumäärä
vahvistetaan
kunkin
Korkojakson viimeisenä päivänä. Mikäli Korkojakson aikana tapahtuu
Luottotapahtuma, jota ei ole voitu vahvistaa ennen kun Kuponki Korkojaksolta
on maksettu, Kuponki maksetaan ottamatta huomioon tätä Luottotapahtumaa.
Kun Luottotapahtuma on vahvistettu, seuraava Kuponki alenee edellisen
Kupongin maksun yhteydessä liikaa maksetulla rahamäärällä.
Kuponki lasketaan seuraavalla kaavalla:
Instrumentin jäljellä oleva nimellismäärä X Kuponki X
Korkojaksoon sisältyvien päivien lukumäärä/360
Koronlaskentaperuste on 30/360.
Korkojaksot ovat 21.9. - 20.9 kunakin vuonna. Ensimmäinen Korkojakso alkaa
26.9.2012 ja päättyy 20.9.2013. Sitä seuraavat Korkojaksot ovat edellä
mainittujen päivämäärien välillä, lukuun ottamatta viimeistä Korkojaksoa, joka
alkaa 21.9.2016 ja päättyy 11.10.2017.
Kuponginmaksupäivä on 9. lokakuuta kunakin vuonna, lukuun ottamatta
viimeistä vuotta, jolloin kuponki maksetaan Takaisinmaksupäivänä.

Luotonseurantajakso:

21.9.2012 - 20.9.2017
Luottotapahtuman toteamiseksi Kohde-etuusyhtiöiden tilannetta voidaan
kansainvälisen markkinakäytännön mukaisesti tarkastella taannehtivasti 60
päivän ajalta ennen Luotonseurantajakson alkamista. Liikkeeseenlaskijalla on
myös oikeus ilmoittaa sellaisesta Luottotapahtumasta, joka on tapahtunut
Luotonseurantajakson aikana, mutta joka on tullut Liikkeeseenlaskijan tietoon
vasta Luotonseurantajakson jälkeen, kuitenkin viimeistään kahden (2) viikon
kuluttua Luotonseurantajakson päättymisestä.

Luottotapahtuma:

Tapahtuma, jossa Liikkeeseenlaskijan arvion mukaan kyse on Kohdeetuusyhtiön Vakavasta Maksuhäiriöstä (”Failure to pay”), Velkojen
Uudelleenjärjestelystä (”Restructuring”) tai Konkurssista (”Bankruptcy”), joka
on tapahtunut Luotonseurantajakson aikana. Liikkeeseenlaskija perustaa
arvionsa International Swaps and Derivatives Associationin julkaisemiin
(englanninkielisiin) 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions -määritelmiin
sekä niihin toukokuussa 2003 tehtyihin lisäyksiin ”May 2003 Supplement to
the ISDA Credit Derivatives Definitions” sekä yleisesti hyväksyttyyn ja
noudatettuun kansainväliseen käytäntöön. Edellä tarkoitetut Luottotapahtumat kuvataan tarkemmin jäljempänä.

1

Viitteellinen tuotto on 25. syyskuuta 2012 vahvistettu + 5,75 prosentiksi.
Kunkin yhtiön luottoriski on Luotonseuranjakson alkaessa 1/4 Kohde-etuuden kokonaisluottoriskistä. Painotus voi kuitenkin muuttua
Instrumentin juoksuaikana Kohde-etuuden muutosten johdosta, esimerkiksi jonkin Kohde-etuuteen sisältyvän Yhtiön korvaamisen
yhteydessä painotus voi muuttua.
*
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Luottotapahtumaan liittyvät
määritelmät:

Velkasitoumus tarkoittaa Kohde-etuusyhtiön jokaista nykyistä, tulevaa,
ehdollista tai muunlaista
(a) lainanottoon liittyvää velkasitoumusta, joka voi olla muun muassa
joukkovelkakirjalaina, luotto-, rahoituslimiitti- tai vastaava sopimus,
talletus tai remburssiin liittyvä maksuvelvoite, ja
(b) takausta tai muuta kirjallista sitoumusta, jonka Kohde-etuusyhtiö on
antanut tai antaa jonkun muun lainanottoon liittyvästä sitoumuksesta.
(a) Vakava Maksuhäiriö tarkoittaa, että Kohde-etuusyhtiö on laiminlyönyt
suorittaa yhden tai useamman Velkasitoumuksen ehtojen mukaisen
maksun eräpäivänä asianomaisessa maksupaikassa ja erääntyneen tai
erääntyneiden maksusuoritusten yhteismäärä on vähintään USD
1.000.000 (tai sen vasta-arvo muussa valuutassa) Vakavan Maksuhäiriön
tapahtuessa.
(b) Velkojen Uudelleenjärjestely tarkoittaa sitä, että yhdestä tai
useammasta kohdassa (i)-(v) mainitusta toimenpiteestä sovitaan joko
Kohde-etuusyhtiön tai viranomaisen ja sellaisten Velkasitoumuksen
velkojien kesken, joiden päätös sitoo myös muita kyseisen
Velkasitoumuksen velkojia tai Kohde-etuusyhtiöyhtiö tai viranomainen
ilmoittaa tai määrää yhden tai useamman edellä mainitun toimenpiteen
kaikkia Velkasitoumuksen velkojia sitovalla tavalla. Jotta toimenpidettä
voitaisiin pitää Velkojen Uudelleenjärjestelynä, tulee toimenpiteen
kohteena olevalla velkasitoumuksella olla vähintään kolme toisistaan
riippumatonta velkojaa ja vähintään 2/3 velkojista tulee myöntyä siihen,
että toimenpide katsotaan Velkojen Uudelleenjärjestelyksi. Lisäksi
edellytetään että tässä kohdassa (i)-(v) mainitun toimenpiteen tai
toimenpiteiden kohteena oleva Velkasitoumus tai Velkasitoumukset ovat
määrältään yhteensä vähintään USD 10.000.000 (tai sen vasta-arvo
muussa valuutassa) Luottotapahtuman tapahtuessa.
(i)
korkoprosentin tai maksuun erääntyneen korkomäärän tai
kertyneen korkosumman pienentäminen,
(ii)
pääomasumman tai eräpäivänä maksuun lankeavan preemion tai
sopimuksenmukaisen lunastuksen pienentäminen,
(iii) maksupäivän tai
lykkääminen joko:

maksupäivien

myöhentäminen tai

muu

(A) maksettavan koron tai koron kerryttämisen, tai
(B) maksettavan pääoman tai preemion osalta,
(iv) velkasitoumuksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen siten, että
Velkasitoumus saa huonomman etuoikeuden mihin tahansa muuhun
Velkasitoumukseen nähden, tai
(v)
koron tai pääoman maksun valuutta tai kokoonpano vaihdetaan
muuhun kuin seuraavaan valuuttaan:
(A) G7-maan (mukaan lukien tulevat G7-maat, jos G7 -ryhmään
otetaan uusia jäseniä) lailliseen maksuvälineeseen, tai
(B) sellaisen maan lailliseen maksuvälineeseen, joka kyseisen
vaihdon ajankohtana on OECD-jäsen ja jonka kotivaluutan
pitkäaikainen luottoluokitus on joko vähintään AAA The
McGrawHill Com-panies:n kuuluvan Standard & Poor’s:n tai
tämän sijaan tulleen luottoluokitustoimintaa harjoittavan
yhteisön mukaan, vähintään Aaa Moody’s Investor Service, Inc:n
tai tämän sijaan tulleen luottoluokitustoimintaa harjoittavan
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yhteisön mukaan tai vähintään AAA Fitch Ratings tai tämän
sijaan tulleen luottoluokitustoimintaa harjoittavan yhteisön
mukaan.
Yllämainituista huolimatta mitään seuraavista tapahtumista ei katsota
Velkojen Uudelleenjärjestelyksi:
(1) Euroopan unionin jäsenvaltion kansallisessa valuutassa
olevan Velkasitoumuksen koron tai pääoman maksaminen
euroissa, kun mainittu jäsenvaltio on liittynyt tai liittyy Euroopan
talousyhteisön perustamissopimuksen mukaisesti yhteiseen
valuuttaan,
(2) kun edellä kohdissa (i)-(v) mainittu toimenpide aiheutuu,
sovitaan tai ilmoitetaan normaalin liiketoiminnan puitteissa
tehdyn hallinnollisen, kirjanpidollisen, verotuksellisen tai muun
teknisen oikaisun tai tarkistuksen johdosta,
(3) jos jokin kohdissa (i)-(v) mainituista tapahtumista toteutuu,
sovitaan tai tiedoksiannetaan sellaisissa olosuhteissa, joissa
tällaista tapahtumaa ei suoraan tai epäsuoraan tehdä
seurauksena
Kohde-etuusyhtiön
luottokelpoisuuden
tai
taloudellisen aseman heikkenemisestä.
Edellä Velkasitoumuksella tarkoitetaan myös niitä sitoumuksia, joista
Kohde-etuusyhtiö on antanut edellä Velkasitoumus-määritelmässä
tarkoitetun takauksen, jolloin Kohde-etuusyhtiöllä tarkoitetaan
ensimmäisessä kappaleessa taattavan sitoumuksen velallista ja toisessa
kappaleessa Kohde-etuusyhtiötä.
(c) Konkurssi tarkoittaa sitä, että Kohde-etuusyhtiö
(i)
puretaan (muuten kuin konsolidoinnin, fuusion tai yhdistämisen
kautta),
(ii)
tulee maksukyvyttömäksi tai ei kykene maksamaan velkojaan tai
ei täytä velvoitteitaan tai myöntää kirjallisesti oikeudenkäyntimenettelyssä, hallinnollisessa menettelyssä tai viranomaismenettelyssä
tai haasteessa olevansa yleisesti kyvytön maksamaan velkojaan niiden
erääntyessä,
(iii) tekee yleisen liiketoiminnan luovutuksen, velkasovittelun,
yrityksen uudelleenjärjestelyn, tai velkasaneerauksen velkojiensa
kanssa tai näiden hyväksi,
(iv) panee tai sitä vastaan on pantu vireille menettely, jonka
tavoitteena
on
maksukyvyttömyyttä
koskeva
tuomio
tai
konkurssituomio tai muu konkurssi-, maksukyvyttömyyslainsäädäntöön
tai muuhun vastaavaan lainsäädäntöön perustuva velkojien vahingoksi
tehty päätös tai hakemus Kohde-etuusyhtiön purkamiseksi tai
selvitystilaan asettamiseksi on jätetty ja tällaisen menettely tai
hakemus:
(A) johtaa maksukyvyttömyys- tai konkurssituomioon, velkojien
vahingoksi tehtyyn päätökseen, päätökseen purkamisesta tai
selvitystilaan asettamisesta,
(B) ei peruunnu, hylkäydy tai keskeydy tai sitä koskeva juttu jää
sillensä kolmenkymmenen päivän kuluessa menettelyn
aloittamisesta tai hakemuksen jättämisestä,
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(v)
purkamisesta, virallishallintoon asettamisesta tai selvitystilaan
asettamisesta annetaan päätös (muuten kuin konsolidoinnin, fuusion tai
yhdistämisen johdosta),
(vi) hakee tai sille määrätään tai sen koko omaisuudelle tai
olennaiselle osalle sitä nimitetään pesänselvittäjä, selvitysmies,
väliaikainen konkurssipesänhoitaja toimitsijamies, uskottu mies tai muu
vastaava toimenhaltija,
(vii) antaa vakuudenhaltijan haltuun Kohde-etuusyhtiön koko
omaisuuden tai olennaisen osan siitä tai vakuudenhaltijalla on vireillä
Kohde-etuusyhtiön koko omaisuutta tai olennaista osaa siitä koskeva
ulosmittaus, pakkotäytäntöönpano, takavarikko, myymis- tai
hukkaamiskielto tai muu ulosmittaus tai pakkotäytäntöönpano tai
kanne ja tällainen vakuudenhaltija säilyttää vakuuden hallinnan eikä
tällaista menettelyä tai sitä koskevaa hakemusta hylätä, peruuteta,
anneta keskeytysmääräystä tai jätetä sillensä kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa, tai
(viii) aiheuttaa tai siihen kohdistuu tapahtuma, jolla jonkin Kohdeetuusyhtiöön sovellettavan lain mukaan on vastaava vaikutus kuin
kohdissa (i) - (vii) mainitulla tapahtumalla tai tapahtumilla.
Takaisinmaksupäivä:

11.10.2017 tai Siirretty takaisinmaksupäivä.

Siirretty takaisinmaksupäivä:

Päivä, jona takaisinmaksu tapahtuu edellä mainitun Takaisinmaksupäivän
sijasta sen johdosta, että Liikkeeseenlaskijan tietoon on tullut tapahtuma, joka
Liikkeeseenlaskijan arvion mukaan on Luottotapahtuma, mutta jota ei
kansainvälisen markkinakäytännön mukaisesti ole vahvistettu viimeistään
kuusi (6) Pankkipäivää ennen Takaisinmaksupäivää. Takaisinmaksumäärän
takaisinmaksu tapahtuu sellaisissa tapauksissa kymmenen (10) Pankkipäivää
sen jälkeen, kun kansainvälisen markkinakäytännön mukaan on vahvistettu,
onko tapahtunut Luottotapahtuma.

Ennenaikainen takaisinmaksu:

Mikäli
Instrumentin
Takaisinmaksumäärä
alenee
nollaan
(0),
Liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa kaikki Instrumentit ennenaikaisesti.
Mahdollisesta ennenaikaisesta lunastuksesta ilmoitetaan Instrumenttien
haltijoille vähintään kymmenen (10) Pankkipäivää ennen ennenaikaista
lunastusta.

Pankkipäiväolettama:

”Sovellettu seuraava”: lopullisissa ehdoissa mainittu päivämäärä siirtyy lähinnä
seuraavaksi Pankkipäiväksi, paitsi jos tämä seuraava Pankkipäivä on seuraavan
kalenterikuukauden puolella, jolloin päivämäärä siirtyy edeltäväksi
Pankkipäiväksi.

Instrumentin viitteelliset
ehdot:

Tuotto ja Liikkeeseen laskettavien Sertifikaattien lukumäärä
Viitteelliset ehdot vahvistetaan viimeistään yhden (1) viikon kuluttua
merkintäajan päättymisestä ja julkistetaan Ålandsbanken Abp:n kotisivulla
www.alandsbanken.fi/liikkeeseenlaskuohjelma.

TIETOJA KOHDE-ETUUDESTA

Kuvaus:

Kohde-etuus on kori, joka koostuu seuraavien yhtiöiden luottoriskistä: UPMKymmene Oyj, Metso Oyj, Metsä Board Oyj ja Stora Enso Oyj.
Yhtiön korvaaminen:
Mikäli Liikkeeseenlaskijan arvion mukaan tapahtuu Seuraantotapahtuma
(”Succession Event”) eli kaikki tai suurin osa jonkin Kohde-etuusyhtiön
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Velkasitoumuksista, suoraan tai epäsuorasti, siirtyvät toiselle yhtiölle tai
yhtiöille yhdistymisen, jakautumisen (joko vapaaehtoisen Velkasitoumusten
vaihdon tai muuten tapahtuvan siirron kautta), yhdistämisen, fuusion,
luovutuksen tai vastaavan lakiin tai sopimukseen perustuvan seikan takia, on
tämä tai ovat nämä yhtiöt Korvaavia yhtiöitä (”Successor”) ja ne sisällytetään
mukaan Kohde-etuusyhtiöiksi. Edellä mainittujen perusteiden mukaan
Liikkeeseenlaskija voi päättää, että alkuperäinen Kohde-etuusyhtiö poistetaan
Kohde-etuudesta tai että yhtiö säilyy edelleen Kohde-etuusyhtiönä. Mikäli
yksittäisen Kohde-etuusyhtiön paino muuttuu Seuraantotapahtuman johdosta,
Liikkeeseenlaskija pidättää itselleen oikeuden korjata näiden ehtojen mukaisia
laskukaavoja vastaamaan muuttunutta Kohde-etuutta. Korvaava yhtiö liitetään
Kohde-etuuteen takautuvasti päivänä, jolloin Seuraantotapahtuma on tullut
laillisesti voimaan. Mikäli Ålandsbanken Abp olisi Korvaava yhtiö yllämainittujen sääntöjen mukaan, Liikkeeseenlaskijan tulee valita toinen yhtiö
Ålandsbanken Abp:n tilalle. Korvaavan yhtiön ja sen Kohde-etuusyhtiön painon
määrityksessä Liikkeeseenlaskija perustaa arvionsa International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) järjestön julkaisemiin (englanninkielisiin) 2003
ISDA Credit Derivatives Definitions -määritelmiin sekä niihin toukokuussa 2003
tehtyihin lisäyksiin ”May 2003 Supplement to the ISDA Credit Derivatives
Definitions”.

TARJOUKSEN MUODOT JA EHDOT
Liikkeeseen laskettavien
Sertifikaattien lukumäärä:

6 000 kappaletta, Ålandsbanken pidättää kuitenkin itselleen oikeuden lisätä
tai rajoittaa kutakin sarjaa. 2

Liikkeeseenlaskija:

Ålandsbanken Abp

Järjestäjä:

Ålandsbanken Abp

Liikkeeseenlaskun luonne:

Joukkovelkakirjalaina, suunnattu yleisölle.

Maksuasiamies:

Ålandsbanken Abp

Merkintäpalkkio:

1,5 % nimellismäärästä.

Liikkeeseenlaskupäivä:

26.9.2012

Informaatio:

Instrumenttia voi merkitä Ålandsbanken Abp:n kaikissa konttoreissa.

Tieto allokaatiosta ja ilmoitus
toteutetusta liikkeeseenlaskusta:

Liikkeeseenlaskija määrää allokaation ja se tapahtuu siinä aikajärjestyksessä,
jossa merkinnät on kirjattu. Tieto allokaatiosta annetaan merkintävahvistuksessa, joka lähetetään merkintäajan päätyttyä syyskuussa 2012.

Maksupäivä:

Merkittäessä.

Instrumenttien
toimittaminen/kirjaus:

Instrumentit kirjataan merkitsijän arvopaperitilille merkintäajan päätyttyä
syyskuussa 2012.

Alhaisin merkintämäärä:

10 000 euroa

Instrumentin nimellismäärä:

5 000 euroa

Merkintäaika:

6.9.–21.9.2012

Emissiokurssi:

100 %

2

Liikkeeseen laskettujen sertifikaattien lukumääräksi on 25. syyskuuta 2012 vahvistettu 526 kappaletta.
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Arvopaperikeskus:

Euroclear Finland Oy

Vakuus:

Instrumentille ei ole asetettu vakuutta. Instrumentti ei ole pääomaturvattu.
Sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain.

Etuoikeus:

Sama kuin Liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla.

Tarjouksen ehdot:

Liikkeeseenlaskija pidättää itselleen oikeuden peruuttaa tarjouksen, jos sattuu
jokin seikka, joka Liikkeeseenlaskijan arvion mukaan voi vaarantaa tarjouksen
toteuttamista.
Tieto tarjouksen peruuttamisesta on saatavissa Ålandsbanken Abp:n
konttoreista ja kotisivulta www.alandsbanken.fi/liikkeeseenlaskuohjelma.
Mikäli tarjous peruutetaan merkinnän rahamäärän veloittamisen jälkeen,
Liikkeeseenlaskija palauttaa veloitetun rahamäärän merkinnän yhteydessä
annetulle tilille viiden (5) Pankkipäivän kuluessa peruuttamispäivästä lukien.
Palautettavalle rahamäärälle ei makseta korkoa.

Esitteen täydentäminen:

Esitettä täydennetään Ohjelmaesitteen kappaleen ”Esitteen julkistaminen ja

täydentäminen” mukaisesti.
Strukturointikustannus:

Instrumentin strukturointikustannus perustuu Instrumentin sisältämien korkoja johdannaissijoitusten arvoihin Liikkeeseenlaskupäivänä. Täsmäytyspäivänä
27.8.2012 vuotuinen strukturointikustannus oli 0,9 %. Lopullinen strukturointikustannus voi Liikkeeseenlaskupäivään saakka vaihdella korko- ja johdannaismarkkinoiden kehityksestä riippuen. Lisäksi lopulliseen strukturointikustannukseen vaikuttaa taso, jolle lopullinen Kuponki vahvistetaan.
Strukturointikustannus määritellään erikseen kullekin Instrumentille.
Kustannuksen suuruus riippuu muun muassa markkinatilanteesta, esimerkiksi
korkotason ja markkinavolatiliteetin muutoksista. Strukturointikustannus
sisältää kaikki Liikkeeseenlaskijalle Instrumentista aiheutuvat kulut,
esimerkiksi liikkeeseenlasku-, lisenssi-, materiaali-, markkinointi-, selvitys- ja
säilytyskulut. Vertaillessaan eri liikkeeseenlaskijoiden kustannuksia sijoittajan
on otettava huomioon markkinaosapuolten vaihteleva kyky strukturoitujen
tuotteiden sisältämien korko- ja johdannaissijoitusten hankintaan ja
toteutukseen.

Verotus:

Suomessa yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt ja kotimaiset
kuolinpesät maksavat korkotulosta lähdeveroa. Merkintäajan alkaessa
voimassa olevan lain mukaan vero on 30 %. Korkotulo, josta maksetaan
lähdevero, ei ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Korkotuloa, josta on
maksettu lähdevero, ja pääomaa ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksessa.
Korkotulon lähdeverosta annetun lain (28.12.1990/1341) 3 § 3 mom. mukaan
Kuponki rinnastetaan korkoon. Kaupankäynnistä jälkimarkkinoilla saatu tuotto
on tuloverolain mukaista pääomatuloa.
Muille yhteisöille kuin yleishyödyllisille yhteisöille sekä yhtymille korko on
veronalaista tuloa.
Tämä kuvaus on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi informaatioksi ja se ei
ole veroneuvontaa. Sijoittajan tulee itse arvioida ne veroseuraamukset,
jotka voivat syntyä ja tarvittaessa kääntyä omien neuvonantajiensa
puoleen.
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INSTRUMENTTIKOHTAISET RISKIT
Liikkeeseenlaskija
maksaa
Instrumentin
nimellismäärän
takaisin
kokonaisuudessaan, mikäli Kohde-etuudessa ei ole tapahtunut yhtään
Luottotapahtumaa. Jokainen Luottotapahtuma alentaa nimellismäärää 1/4 * :lla.
Takaisinmaksumäärä (tuotto mukaan lukien) on riippuvainen Kohde-etuudessa
tapahtuneista Luottotapahtumista. Mikäli kaikissa Kohde-etuusyhtiöissä
tapahtuu Luottotapahtuma, sijoittaja menettää nimellismäärän kokonaisuudessaan. Luottotapahtuma yhdessä, useammassa tai kaikissa Kohdeetuusyhtiöissä vaikuttaa Kupongin suuruuteen.
Instrumentti ei ole pääomaturvattu. Sijoitetun pääoman voi menettää
kokonaan tai osittain.
Mikäli Instrumentti luovutetaan ennen Takaisinmaksupäivää, voi syntyä
luovutustappio.
Mikäli Instrumentti maksetaan takaisin ennenaikaisesti, Takaisinmaksumäärä voi
olla alhaisempi kuin Instrumentin nimellismäärä.
Instrumenttiin liittyy liikkeeseenlaskijariski, mikä tarkoittaa sitä, että
takaisinmaksu on riippuvainen Liikkeeseenlaskijan taloudellisesta kyvystä täyttää
velvoitteensa Takaisinmaksupäivänä. Liikkeeseenlaskijan mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa sijoittaja saattaa menettää sijoittamansa pääoman
mahdollisine tuottoineen kokonaan tai osittain.
Velkojan oikeus tuottoon ja pääoman takaisinmaksuun riippuu Kohdeetuusyhtiöiden taloudellisen aseman kehityksestä. Jälkimarkkina-arvoon
vaikuttavat Kohde-etuusyhtiöiden luottoriskin hinnoittelu markkinoilla, Kohdeetuusyhtiöiden mahdolliset tulevat taloudelliset vaikeudet, markkinakorot ja
muutokset
Liikkeeseenlaskijan
rahoituskustannuksissa.
Strukturoitujen
sijoitusten tuottorakenne on joskus monimutkainen, mikä voi hankaloittaa
sijoitusten vertaamista muihin sijoitusvaihtoehtoihin.
Tuottorakenne saattaa joskus sisältää vipuvaikutuksia, minkä vuoksi jo pienillä
muutoksilla voi olla suuri vaikutus velkakirjan arvoon ja tuottoon. Vastaavan
sijoituksen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Yleiset riskit:

Instrumenttiin sijoittamiseen liittyy tiettyjä riskejä. Sen vuoksi potentiaalisia
sijoittajia suositellaan tutustumaan Ohjelmaesitteen kohtaan ”Riskitekijät”.
Instrumenttiin liittyvä luottoriski sisältää Kohde-etuusyhtiöiden luottoriskin.
Instrumenttien takaisinmaksumäärä voi olla nolla.
Lisäksi Instrumenttiin sisältyy riski Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä;
Liikkeeseenlaskijariski. Liikkeeseenlaskijariski on riski siitä, että Liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä kykene vastaamaan sitoumuksistaan.
Mikäli Liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, sijoittaja voi näin ollen
menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

Maarianhamina 4. syyskuuta 2012

Ålandsbanken Abp
*

Kunkin yhtiön luottoriski on Luotonseuranjakson alkaessa 1/4 Kohde-etuuden kokonaisluottoriskistä. Painotus voi kuitenkin muuttua
Instrumentin juoksuaikana Kohde-etuuden muutosten johdosta, esimerkiksi jonkin Kohde-etuuteen sisältyvän Yhtiön korvaamisen
yhteydessä.
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