OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 30.7.2012

ÅLANDSBANKEN ABP OHJELMAESITE
JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 2012
1.000.000.000 euroa
Tämä asiakirja (”Täydennys”) on täydennys 16. toukokuuta 2012 päivättyyn ohjelmaesitteeseen, joka koskee
Ålandsbanken Abp:n 1.000.000.000 euron määräistä joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuohjelmaa 2012.
Täydennys on laadittu sen jälkeen, kun Ålandsbanken Abp on 30. heinäkuuta 2012 julkistanut

osavuosikatsauksen kaudelta tammikuu – kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu – kesäkuu 2012
sisällytetään ohjelmaesitteen sivulla 88 olevan otsikon Lista viitatuista asiakirjoista alle. Osavuosikatsaus
kaudelta tammikuu – kesäkuu 2012 on saatavana kaikista Ålandsbankenin konttoreista kunkin konttorin
aukioloaikana sekä Internetistä, www.alandsbanken.fi.
Lisäksi tällä Täydennyksellä korvataan ohjelmaesitteen sivulla 87 kohdassa Tulevaisuudennäkymät esitetty
seuraavalla tekstillä:
”Tämänhetkiset markkinaedellytykset alhaisine korkoineen, alhaisine ja volatiileine
osakekursseineen sekä epävarmoine suhdanteineen ovat epäsuosiolliset Ålandsbankenin
tuloskehitykselle. Markkinaedellytykset ovat heikentyneet huomattavasti edelliseen
neljännesvuosikatsaukseen verrattuna. Mikäli nykyinen alentuvien korkojen trendi jatkuu, se
rasittaa entisestään Ålandsbankenin tuottoja.
Heikko suhdannetilanne vaikuttaa yritysasiakkaiden maksukykyyn, mikä lisää luottotappioriskiä.
Tämä on erityisen ilmeistä merenkulkualalla.
Tehostamistoimet, joihin on ryhdytty, merkitsevät kustannusten alentumista noin 8 miljoonalla
eurolla, kun toimenpiteillä on täysi vaikutus. Sen arvioidaan tapahtuvan vuodenvaihteessa
2012/2013. Vuoden 2012 osalta vaikutuksen arvioidaan olevan noin 7 miljoonaa euroa.
Kustannusten alentumiseen vaikuttavat ehkäisevästi sopimuksenmukaiset palkankorotukset ja
muut kustannusten nousut, muun muassa Ruotsin kruunun vahvistuminen. Konsernilla on
tarkoitus vielä tarkastella kustannuksiaan, joiden kaikkineen odotetaan jäävän alhaisemmiksi
kuin vuodelta 2011.
Pankki odottaa saavansa myyntivoittoja omaisuuden myynnistä. Pankilla on myös tarkoitus
tarkistaa tiettyjä korkoehtoja, jotta ne paremmin heijastavat vallitsevia markkinaedellytyksiä.
Nämä seikat ja odotukset kaikkinensa johtavat siihen, että konsernin liiketulos vuodelta 2012
muodostuu positiiviseksi, mikäli luottotappiot pysyvät ennustetuissa puitteissa. ”

Tämä täydennys on luettava yhdessä ohjelmaesitteen kanssa.
Ohjelmaesitettä täydennettäessä ne sijoittajat, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään arvopapereita ja jotka eivät
ole saaneet arvopapereitaan ennen esitteen täydennyksen julkistamista 30. heinäkuuta 2012, voivat peruuttaa
merkintänsä kahden pankkipäivän kuluessa täydennyksen julkistamisesta. Peruuttamista koskevat ohjeet ovat
saatavilla osoitteessa www.alandsbanken.fi (Palvelumme > Säästä ja sijoita > Joukkolainamme).
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