
Aktia Debenturlån 4/2016, 2,00 % 11.11.2021 
 
Lånespecifika villkor 
 
Dessa lånespecifika villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med 
grundprospektet för Aktia Banks masskuldebrevsprogram av 25.4.2016 och dess tillägg. Prospektet samt 
tilläggen finns att få på teckningsställena och Aktia Banks hemsida www.aktia.fi under ”Spara och placera" och 
vidare under "Masskuldebrevslån", ”Masskuldebrevsprogram”, ”Aktia Bank 2016”. Grundprospektet, dess tillägg 
och dessa lånespecifika villkor måste läsas tillsammans för att man ska få fullständig information. En 
sammanfattning av den enskilda emissionen har bifogats de lånespecifika villkoren. 
 
Eventuella indikativa villkor är markerade med *). De indikativa villkoren fastställs senare av emittenten och 
slutliga villkor för ett enskilt lån publiceras på Internet senast två veckor efter teckningstidens slut på adressen 
www.aktia.fi under ”Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån", ”Masskuldebrevsprogram” samt 
”Aktia Bank 2016". Ifall lånet emitterats med rörlig teckningskurs publiceras som en del av de slutliga 
lånespecifika villkoren även uppgift om lånets teckningskurser. 
 
Lånets namn: Aktia Debenturlån 4/2016, 2,00 % 11.11.2021 
 
Lånekapital: 11 400 000 euro 
 
Grunderna enligt vilka det  
slutliga lånekapitalet fast-  
ställs:   Det slutliga lånekapitalet är summan av nominella beloppet av alla giltiga 

teckningar, dock högst det ovan i punkten ”Lånekapital” angivna beloppet. 
 
Skuldebrevets nominella  
belopp, littera/enhetsstorlek: 1 000 euro 
 
Lånets prioritetsställning: Debenturlån. Lånet har sämre förmånsrätt än emittentens övriga förbindelser,
 frånsett sådana lån eller andra förbindelser som enligt sina villkor har likadan 
 eller sämre förmånsrätt än debenturer. Debenturens belopp kan inte användas till 
 kvittning av en motfordran. 
 
Emissionssätt: I form av värdeandelar 
 
Emissionsdag: 22.8.2016 
 
Teckningskurs: Rörlig: 100 % 
 
Minimiteckning: 1 000 euro 
 
Teckningsavgift: Ej tillämpligt 
 
Leverans av skuldebrev: Noteras på det värdeandelskonto tecknaren uppgett 
 
Lånetid: 22.8.2016 - 11.11.2021 
 
Återbetalningsdag/-dagar: 11.11.2021 
 
Belopp som återbetalas: Det nominella beloppet återbetalas i en rat på återbetalningsdagen 
 
Teckningstid: 22.8.2016 – 10.11.2016 
 
Teckningsställe: Aktia Bank Abp:s kontor 

http://www.aktia.fi/
http://www.aktia.fi/


 
Tid för betalning av teckning: Betalas vid teckning 
 
Ränta: Fast ränta: 2,00 % 
 Räntebetalningsdagar: 11.11.2017, 11.11.2018, 11.11.2019, 11.11.2020, 11.11.2021 
 
Ränteberäkningsgrund: Faktiska dagar/faktiska dagar 
 
Bankdagsantagande:  Ej tillämpligt 
 
Emittentens rätt till  
förtida återbetalning: Ej tillämpligt 
 
Låneinnehavarens rätt  
att kräva förtida  
återbetalning: Ej tillämpligt 
 
Ansökan om börsnotering: Ej tillämpligt 
 
Avkastning: 2,00 % 
 
Lånets duration: 5,03 år  
   
Lånets ISIN-kod: FI4000219316 

 

Uppgifter om emission av masskuldebrevslån 
 
Dessa uppgifter om emission av masskuldebrevslån presenteras vid emissionen av varje lån. 
 
Beslut och befogenheter som  
emissionen av lånet grundar sig på: Emittentens verkställande direktörs beslut 8.8.2016, i stöd av 

befogenheter som styrelsen utfärdat 29.2.2016. 
    
Emissionens karaktär:  S.k. enskilt lån. Lånet erbjuds till allmänheten. 
 
Uppskattning av kapital som inflyter 
till Emittenten och planerat 
användningsändamål: 11 400 000 euro. Lånet ingår i Emittentens kapitalanskaffning.  
  
Intressen / intressekonflikter Ej tillämpligt 
 
 
 
Helsingfors den 11 november 2016 
 
AKTIA BANK ABP 



Bilaga till de lånespecifika villkoren för Aktia Debenturlån 4/2016, 2,00 % 
11.11.2021 
 
Sammanfattningen har utarbetats i ”punktform”. Punkterna har numrerats som avsnitt A – E (A.1 – E.7). 
 
Denna sammanfattning innehåller alla punkter som skall inkluderas i en sammanfattning som uppsatts för den här 
typen av värdepapper eller emittent. Eftersom behandling av samtliga punkter inte krävs, kan det finnas luckor i 
numreringen av punkterna. 
 
Trots att en viss punkt skall inkluderas i sammanfattningen på grundval av typen av värdepapper eller emittent, är 
det möjligt att det inte finns någon relevant information att ge för en viss punkt. I dylika fall har en kort beskrivning 
av punkten och omnämnandet ”ej tillämpligt” inkluderats i sammanfattningen. 

 

Avsnitt A – Introduktion och varningar 

A.1 Varning  Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till 
prospektet, 

 Varje beslut om att investera i värdepappren ska baseras på en 
bedömning av prospektet i dess helhet från investerarens sida, 

 Om yrkande som är avseende uppgifterna i prospektet anförs vid 
domstol i något annat land än Finland, kan den investerare som är 
kärande, i enlighet med medlemsstaternas nationella lagsstiftning, bli 
tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan 
de rättsliga förfarandena inleds. 

 Civilrättsligt ansvar kan åläggas endast de personer som lagt fram 
sammanfattningen, inklusive översättningen därav, men endast om 
sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de 
andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra 
delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa inversterare när 
de överväger att investera i sådana värdepapper.  

A.2 Samtycke till använd-
ning av detta prospekt 

Ej tillämpligt. Inga dylika samtycken ges. 

 

Avsnitt B – Emittent och eventuell garantigivare  

B.1 Emittentens 
registrerade firma och 
handelsbeteckning 

 
Aktia Bank Abp (”Aktia Bank”), FO-nummer 2181702-8 

B.2 Emittentens säte och 
bolagsform, lagstiftning 
enligt vilken 
emittentens 
verksamhet bedrivs 
samt i vilket land 
bildandet av emittenten 
ägt rum 

 
Aktia Bank är ett finskt publikt aktiebolag bildat i Finland. Bankens 
verksamhet bedrivs enligt finsk lag. Bankens hemort är Helsingfors och 
adressen för dess huvudkontor är Mannerheimvägen 14 A, 3 vån., 00100 
Helsingfors  



B.4b Kända trender som 
påverkar emittenten 
och de branscher där 
denne är verksam 

 
Världsekonomins tillväxttakt försvagades något under 2015, främst som en 
följd av att Ryssland och Brasilien mötte stora motgångar. Även i Kina 
mattades tillväxten av.  Världsekonomins tillväxttakt var dryga 3 % 2015 
och kommer att tillta igen under 2016 då de största problemen i Ryssland 
och Brasilien avmattas. Skillnaden i tillväxttakten mellan de utvecklade 
länderna och tillväxtekonomierna har minskat under det senaste året, vilket 
återspeglar en dämpning i tillväxtekonomierna och överlag ett bättre 
ekonomiskt läge i de utvecklade länderna.  
 
Andra hälften av 2015 samt början av 2016 har dominerats av stor 
volatilitet på marknaderna samt mycket låga räntor, både i långa och korta 
ändan. Oron gällande Kinas framtid har kastat en skugga över världseko-
nomin, vilket främst har synts som oro på börserna. Det kraftigt sjunkande 
oljepriset har satt speciellt oljeproducenterna i en svår situation. Men också 
oljeimportländerna, som tidigare upplevt oljeprisfallet som positivt, har 
ställts inför frågan vilka effekterna av ett lågt oljepris egentligen är då man 
rör sig på så här låga nivåer - dominerar de inhemska priseffekterna eller 
nedgången i exporten. 
 
USA:s ekonomi fortsatte att växa starkt under 2015. Den goda sysselsätt-
ningsutvecklingen bidrog till att Fed höjde styrräntan första gången sen 
början av finanskrisen i december 2015, men industriproduktionens 
svaghet samt turbulensen i världsekonomin fortsätter att sätta käppar i 
hjulen för den amerikanska ekonomin. 
 
Euroområdets tillväxtutsikter har förbättrats under 2015. Den kraftiga 
nedgången i oljepriset, försvagningen av eurons valutakurser och Europe-
iska centralbankens stimulansåtgärder stödde euroområdets ekonomiska 
tillväxt under 2015 och fortsätter att göra så under 2016. Oljepriset bidrar 
dock till fortsatt dämpade inflationsutsikter, vilket kommer att leda till 
ytterligare penningpolitisk stimulans. 
 
I den finländska ekonomin skedde egentligen ingen stor förändring mot det 
bättre under år 2015. Den ekonomiska tillväxten stagnerade efter 3 års 
fallande totalproduktion. 
 
Centralbankerna har fortsatt att mötas av oönskade utmaningar under 
2015. Som en följd av det sjunkande oljepriset och i övrigt mycket svaga 
inflationstryck har inflationsutsikterna fortsatt hållas moderata och det ser ut 
som om centralbankerna ännu länge framöver kommer att måsta kämpa för 
att uppnå sina mandat. Penningpolitiken förblev i allmänhet exceptionellt 
stimulerande i de utvecklade länderna år 2015, även om den amerikanska 
centralbanken höjde styrräntan för första gången sen finanskrisens början.  
Europeiska centralbanken började i mars med ett omfattande köpprogram 
för statslån. Centralbanken började köpa statslån på 
andrahandsmarknaden till ett värde av ca 60 miljarder euro varje månad, 
vilket har pressat ner de långa räntorna i euroområdet. I december 2015 
sänkte ECB dessutom overnight-depositionsräntan. Detta återspeglar att 
depositionsräntan de facto blivit den nya styrräntan.  Ytterligare 
stimulansåtgärder är att förväntas under 2016.   

B.5 Beskrivning av 
koncernen och av 
emittentens ställning 

 
Aktia Bank är moderbolag i Aktiakoncernen. Dotterbolag till Aktia Bank är 
Aktia Livförsäkring Ab, Aktia Hypoteksbank Abp, Aktia Fondbolag Ab, Aktia 
Kapitalförvaltning Ab, Aktia Företagsfinans Ab, Aktia Fastighetsförmedling 
Ab och Aktia Finans Ab. 



inom denna 

B.9 Resultatprognos eller 
beräkning av förväntat 
resultat 

 
Det fortsatt låga ränteläget har en negativ effekt på Aktia Banks räntenetto 
och den ökade osäkerheten på kapitalmarknaderna gör det utmanande att 
upprätthålla en motsvarande tillväxttakt i provisionsintäkterna som under år 
2015. Nedskrivningar av krediter förväntas under 2016 stanna på en låg 
nivå. 
 
Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå 
som 2015. 
 
Aktia Banks resultat påverkas av flera faktorer, av vilka de viktigaste är det 
allmänna ekonomiska läget, fluktuationer i aktie-, ränte- och valutakurser 
samt konkurrensläget. Efterfrågan av bank -, försäkrings-, 
förmögenhetsförvaltnings- och fastighetsförmedlingstjänster kan förändras 
av dessa faktorer. 
 
En lyckad implementering av basbankssystemet är en kritisk faktor för att 
Aktia ska uppnå högre kostnadseffektivitet och framtida tillväxtmål. 
 
Förändringar i räntenivån, avkastningskurvor och kreditmarginaler är svåra 
att förutspå och kan påverka Aktia Banks räntemarginal och därmed 
lönsamhet. Aktia Bank idkar en proaktiv hantering av ränterisker. 
 
Eventuella framtida nedskrivningar av krediter i Aktia Banks kreditportfölj 
kan bero på många faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna 
ekonomiska läget, räntenivån, arbetslöshetsnivån samt bostadsprisernas 
utveckling. 
 
Tillgång till likviditet på penningmarknaden är viktigt för Aktia Banks 
återfinansiering. Liksom andra banker förlitar sig Aktia på depositioner från 
hushåll för att tillgodose en del av sitt likviditetsbehov. 
Marknadsvärdet på Aktia Banks finansiella och andra tillgångar kan 
förändras bland annat till följd av ökade krav på avkastning bland 
investerare. 
 
Finanskrisen har resulterat i många nya initiativ för reglering av bank- och 
försäkringsverksamhet, främst det så kallade Basel III-regelverket vilket lett 
till skärpta kapital- och likviditetskrav för banken. Den nya regleringen har 
även medfört en ökad konkurrens om depositioner, ökade krav på 
långfristig finansiering och ökade fasta kostnader. 
 
Ovanstående framtidsutsikter har offentliggjorts den 10 augusti 2016 i Aktia 
Bank Abp:s delårsrapport 1.1 - 30.6.2016. 
 

B.10 Typen av eventuella 
anmärkningar i 
revisionsberättelsen om 
den historiska 
finansiella 
informationen 

 

 
Ej tillämpligt. Det finns inga anmärkningar i revisionsberättelsen angående 
den historiska finansiella informationen. 



B.12 Finansiell information 
 
Utvalda historiska nyckeltal 
 
Sifferuppgifterna som presenteras i tabellerna nedan är reviderade och kon-
cernbokslutet är upprättat i enlighet med de av EU godkända, internationella 
bokslutsstandarder IFRS (International Financial Reporting Standards) såd-
ana de antagits av EU. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Följande finansiella information har offentliggjorts den 10 augusti 2016 i 
Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1.1 - 30.6.2016:  
 
Sifferuppgifterna som presenteras i tabellerna nedan är oreviderade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Uppdaterade kostnadsuppskattningar för den nya basbanken 
 
Lanseringen av de olika system som tillsammans bildar den så kallade nya 
basbanken inleds stegvis under sista kvartalet 2016. 
 
Totalkostnaden för basbanksprojektet, inklusive migrationskostnader, 
beräknas uppgå till över 65 (i verksamhetsberättelsen för 
räkenskapsperioden 1.1-31.12.2015 ”över 55”) miljoner euro och de 



sammanlagda aktiverade investeringskostnaderna för projektet beräknas 
uppgå till ca 55 (i verksamhetsberättelsen för räkenskapsperioden 1.1-
31.12.2015 ”ca 50”) miljoner euro. Kostnaderna stiger på grund av en 
förlängd testperiod som utförs för att övergången för bankens kunder ska 
ske så smidigt som möjligt. 
 
I slutet av juni 2016 uppgick de aktiverade investeringskostnaderna till 48 
miljoner euro. 
 
Kostnadsökningen påverkar inte utsikterna för Aktias helårsresultat 2016. 
 

Inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i emittentens 
framtidsutsikter sedan verksamhetsberättelsen och bokslutet för 
räkenskapsåret 2015 offentliggjordes. Inga väsentliga förändringar har 
inträffat vad gäller koncernens finansiella ställning eller ställning på 
marknaden sedan räkenskapsåret 2015. 

B.13 Den senaste tidens 
utveckling 

 
Inga sådana händelser som är specifika för emittenten i den utsträckning 
att de har väsentlig inverkan på bedömningen av emittentens solvens har 
nyligen inträffat.  
 

B.14 Redogörelse för 
beroendet av andra 
företag inom koncernen 

 
Aktia Bank är beroende av sina dotterbolag för produktion av vissa 
finansiella tjänster som banken tillhandahåller sina kunder som 
komplement till tjänster som banken själv producerar. 

B.15 Emittentens 
huvudsakliga 
verksamhet 

 
Aktia Bank tillhandahåller banktjänster främst till privatkunder, små och 
medelstora företag, samt till lantbruksföretagare och andra enskilda 
näringsidkare. Till bankens kundkrets hör även samfund och 
organisationer. Banken bedriver depositionsbanksverksamhet, däri 
inbegripet hypoteksbanksverksamhet, tillhandahåller vissa i lagen om 
värdepappersföretag avsedda investeringstjänster samt därtill, som 
sidotjänster till investeringstjänsterna, förvars- och förvaltningstjänster. 
Aktia Banks geografiska huvudmarknad är det tvåspråkiga kustområdet i 
Finland samt vissa utvalda städer.  
 

B.16 Ägande, kontroll av 
bolaget 

 
Aktia Banks aktie är föremål för offentlig handel vid Nasdaq OMX Helsinki 
Ltd. Bankens största enskilda aktieägare, Stiftelsen Tre Smeder, ägde 
31.12.2015 8,86 % av antalet aktier och 21,04 % av antalet röster i banken. 
  

B.17 Emittentens eller 
emittentens 
skuldebrevs 
kreditvärdighetsbetyg 

 
Kreditvärderingsinstitutet Moody’s Investors Service Limiteds kreditbetyg 
för Aktia Banks kortfristiga upplåning är P-2 (stark förmåga att återbetala 
kortfristig upplåning; P-2 är det näst bästa betyget på en fyrgradig skala)  
och för långfristig upplåning A3 (låg kreditrisk; A är det tredje bästa betyget 
på en niogradig skala och siffran 3 utvisar den lägsta av tre nivåer för det 
ifrågavarande betyget), båda med positiva utsikter.  
 
Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s kreditbetyg för Aktia Banks 
kortfristiga upplåning är A-2 (tillfredsställande förmåga att uppfylla sina 
finansiella åtaganden men in någon mån mera utsatt för negativa 
konsekvenser av förändringar i omständigheter och ekonomiska 
förhållanden än gäldenärer i kategorier med högre kreditbetyg; A2 är det 
tredje bästa betyget på en sjugradig skala) och för långfristig upplåning A- 



(stark förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden men i någon mån 
mera utsatt för negativa konsekvenser av förändringar i omständigheter 
och ekonomiska förhållanden än gäldenärer i kategorier med högre 
kreditbetyg; A är det tredje bästa betyget på en tiogradig skala och 
minustecknet utvisar den lägsta nivån av tre för det ifrågavarande betyget), 
båda med negativa utsikter.  
 
Moody’s Investors Service Limited och Standard & Poor’s är båda 
kreditvärderingsinstitut som är etablerade i Europeiska gemenskapen och 
är upptagna på den förteckning som Europeiska värdepappers- och 
marknadsmyndigheten ESMA offentliggör på sin webbplats 
www.esma.europa.eu över kreditvärderingsinstitut som registrerats i 
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 
av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut. 
 
 
 
 
 

 
 

Avsnitt C – Värdepapper 

C.1 Värdepapprens slag 
och kategori, 
identitetskod, lånets 
namn 

 
Värdepappersslag: 
Masskuldebrev 
 

Kategori:  
I form av värdeandelar 

Identitetskod: 
ISIN-kod FI4000219316 
 

Lånets namn: 
Aktia Debenturlån 4/2016, 2,00 % 11.11.2021 
 

C.2 Valuta 
 
Euro 
 

C.5 Inskränkningar i 
rätten att fritt överlåta 
värdepappren 

 
Ej tillämpligt. Rätten att fritt överlåta de värdepapper som emitteras under 
detta program begränsas inte. 

C.8 Rättigheter som 
sammanhänger med 
värdepappren. 
Rangordning samt 
begränsningar av 
rättigheter 

 
Rätt till ränta och återbetalning av kapital.  
 
Rangordning: 
Debenturlån med sämre förmånsrätt än Emittentens övriga förbindelser 
(frånsett sådana lån eller andra förbindelser som enligt sina villkor har 
likadan förmånsrätt som debenturen eller sämre) och vars belopp inte kan 
användas till kvittning av en motfordran. 
 

Begränsning av rättigheter: 
Ej tillämpligt 



C.9 Nominell ränta; dag 
från och med vilken 
ränta betalas ut samt 
ränteförfallodagar; 
om räntan inte är 
fast, en beskrivning 
av det underliggande 
instrument som den 
baseras på; 
förfallodag och 
bestämmelser som 
gäller amortering av 
lånet, inklusive 
förfarandet vid 
återbetalning; uppgift 
om avkastning; namn 
på företrädare för 
skuldebrevsinnehava
rna 

 
Nominell ränta: 

 
2,00 %  
 

Underliggande instrument vid rörlig ränta:  
Ej tillämpligt. Räntan på lånet är inte rörlig. 
 

Dag från vilken ränta betalas ut: 
22.8.2016 
Räntebetalningsdag/-dagar: 
11.11.2017, 11.11.2018, 11.11.2019, 11.11.2020, 11.11.2021 
 

Återbetalningsdag/-dagar: 
11.11.2021 

Bestämmelser som gäller amortering av lånet, inklusive förfarandet vid 
återbetalning: 
Kapitalet och räntan för lån i form av värdeandelar betalas på den/de i de 
lånespecifika villkoren angivna återbetalnings- respektive 
räntebetalningsdagen/-dagarna på det sätt som anges i lagen om 
värdeandelssystemet och clearingverksamhet och Euroclear Finlands 
bestämmelser och beslut till den som enligt uppgifterna på 
värdeandelskontot har rätt att motta likviden. 
 

Avkastning: 
2,00 % då teckningskursen är 100 % 

Företrädare för skuldebrevsinnehavarna: 
Ej tillämpligt. Ingen företrädare utses. 

C.10 Derivatslag 
 
Ej tillämpligt. Räntebetalningarna på värdepappret baserar sig inte på något 
derivatslag. 
 

C.11 Ansökan om 
börsnotering 

 
Ej tillämpligt. Lånet blir inte föremål för ansökan om upptagande till handel. 

 

Avsnitt D – Risker 

D.2 Central information 
om de huvudsakliga 
risker som är 
specifika för 
emittenten. 

 
Om någon av de riskfaktorer som presenteras nedan förverkligas kan Aktia 
Banks verksamhet, verksamhetens resultat eller bankens finansiella ställning 
påverkas negativt, och enskilt eller tillsammans kan de utgöra hinder för 
banken att uppnå sina finansiella mål och i sista hand att svara för sina 
förbindelser. Risk- och osäkerhetsfaktorerna som presenteras nedan är inte 
de enda faktorerna som inverkar på bankens verksamhet. Även andra risk- 
och osäkerhetsfaktorer som banken för närvarande inte har vetskap om, eller 
som för närvarande inte anses vara av betydelse, kan ha en väsentligt 
ogynnsam inverkan på bankens verksamhet, verksamhetens resultat eller 
bankens finansiella ställning. 
 
Följande riskfaktorer anknyter till Aktia Bankkoncernens verksamhetsmiljö: 

 Konjunkturutvecklingen är osäker, vilket gör det svårare att förutse 
det framtida resultatet av bankens verksamhet 

 De fortsatt ogynnsamma allmänna ekonomiska konjunkturerna och 



förhållandena på finansmarknaden kan leda till minskade intäkter, 
högre återfinansieringskostnader och höjda riskpremier. 

 Politisk osäkerhet ökar riskerna för en nedgång i ekonomiin, vilket i 
sin tur kan påverka bankens affärsverksamhet negativt 

 Nedgång i marknadsvärde på finansiella tillgångar kan få en 
väsentlig ogynnsam inverkan på Aktia Banks affärsverksamhet, 
verksamhetens resultat eller bankens finansiella ställning. 

 Förändringar i räntenivån kan påverka Aktia Banks 
finansieringskostnader samt bankens räntemarginal negativt. 

 Förverkligande av systemrisker kan förorsaka Aktia Bank 
kreditförluster, behov av nedskrivningar, eller försvåra bankens 
förmåga att anskaffa finansiering. 

 Aktia Bank är verksam på en marknad där det råder hård 
konkurrens. 

 Bankkoncernen ställs inför skärpta kapitaltäcknings- och 
likviditetskrav. 

 Aktiakoncernens affärsverksamhet kan bli föremål för ytterligare 
reglering. 

 Förändringar kan ske i redovisningsprinciper, -standarder och -
metoder med en för Aktia Bank ogynnsam effekt. 

 Aktia Bank måste delta i finansieringen av bankernas gemensamma 
insättargaranti och resolutionsmekanism. 
 

Följande riskfaktorer anknyter till Aktia Bankkoncernens verksamhet: 

 Det finns inga garantier för att Aktia Banks strategi är tillräckligt 
konkurrenskraftig. 

 Förverkligande av kreditrisker som bankkoncernen är exponerad mot 
kan få en väsentligt ogynnsam inverkan på bankens 
affärsverksamhet, verksamhetens resultat eller bankens finansiella 
ställning. 

 Tillväxt i Aktia Banks utlåningsverksamhet kan leda till större kredit-
förluster, i synnerhet beträffande utlåning till företag. 

 Aktia Bank är beroende av att kunna återfinansiera kreditstocken på 
ett förmånligt sätt. 

 Förändringar i likviditetsreservens värde kan påverka Aktia Banks 
möjlighet att använda denna som likviditetskälla. 

 Fel kan förekomma i samband med värderingen av positioner och 
hanteringen av derivatinstrument. 

 De tillgångar som Aktia Bank förvaltar kan minska och leda till 
minskade förvaltningsprovisioner. 

 Nedgång i marknadsvärdet på tillgångarna samt en otillräcklig 
avkastning i förhållande till ansvarsskuldens krav i 
livförsäkringsverksamheten kan ha ogynnsam inverkan på 
Aktiakoncernens affärsverksamhet, verksamhetens resultat eller 
Aktiakoncernens ekonomiska ställning. 

 Realisering av operativa risker kan ha en ogynnsam inverkan på 
Aktia banks affärsverksamhet, verksamhetens resultat eller bankens 
finansiella ställning. 

 Bytet av basbankssystem kan bli mer kostsamt och ta längre tid än 
vad som är förutsett; dröjsmål med bytet kan försinka bankens af-
färsutveckling. 

 Aktia Bank kan bli föremål för rättsliga förfaranden och 
skadeståndskrav. 

 Brister i informationssäkerhet kan ha en ogynnsam inverkan på Aktia 
Banks renommé och leda till ersättningsanspråk. 



 Aktia Banks affärsverksamhet kan bli utsatt för avbrott på grund av 
plötsliga och oförutsedda händelser eller vandalism, såsom 
nätattacker. 

 Det kan finnas brister i omfattningen av Aktia Banks 
försäkringsskydd. 

 Risk att framtida företagsarrangemang inte kan genomföras eller 
integreras på avsett sätt. 

 Aktia Bank är beroende av kompetenta och yrkeskunniga 
medarbetare. 

 Arbetskonflikter kan leda till störningar i Aktia Banks 
affärsverksamhet. 

 Aktia Bank är i konkurrensen om kunderna beroende av sitt 
varumärke och renommé. 

 Brister i Aktiakoncernens riskkontroll samt riskhantering kan ha en 
väsentligt ogynnsam inverkan på bankens affärsverksamhet, 
verksamhetens resultat eller bankens finansiella ställning. 

 Aktia Bank kan bli föremål för ingripande från myndigheternas sida. 

 Skatteförhöjningar eller sanktioner kan orsaka ekonomiska förluster. 
 Lagstridigt utnyttjande av det finansiella systemet kan leda till 

allvarliga juridiska konsekvenser för Aktia Bank och dess renommé. 

D.3 Central information 
om de huvudsakliga 
risker som är 
specifika för 
värdepappren 

Risker som anknyter sig till alla slag av värdepapper som emitteras: 

 Aktia Bank kan bli insolvent (”emittentrisk”); ifall banken blir 
insolvent, kan investerarna helt eller delvis förlora det investerade 
kapitalet. 

 För lån som emitteras i stöd av detta program ställs ingen säkerhet.  

 Ifall banken blir insolvent, har investeraren inte bättre rätt till bankens 
tillgångar än andra oprioriterade fordringsägare. Till exempel största 
delen av bankens depositionsfordringar har bättre rätt att få 
betalning. 

 Säkerställda obligationslån som Aktia Bank har emitterat har bättre 
förmånsrätt till den förmögenhet som har registrerats som säkerhet, 
varvid risken att lån som emitterats i stöd av detta program i en 
insolvenssituation får en mindre utdelning eller ingen alls är större. 

 Villkoren för lån som emitterats kan i vissa fall ändras genom 
majoritetsbeslut av innehavarna varvid ändringarna, som kan 
upplevas som ogynnsamma av en enskild låneinnehavare, också 
omfattar de innehavare som inte deltagit i beslutet eller motsatt sig 
det. 

 Emittenten förbehåller sig rätten att återköpa lån före förfallodagen. I 
fall av återköp kan det vara omöjligt för innehavaren av lånet att 
omplacera de återbetalda medlen på lika förmånliga villkor. 

 Kreditbetyg kan visa sig vara vilseledande och kan gå ned; ifall ett 
kreditbetyg går ned eller återtas, kan detta ha en negativ inverkan på 
värdet av lån som emitterats under detta program.  

 Lånets avkastning kan vara beroende av underliggande räntor eller 
av en specifik ränta. 

 Lånets avkastning kan vara beroende av lånets 
ränteberäkningsgrund. 

 Vid lån som emitteras med rörlig teckningskurs, påverkar 
teckningskursen lånets avkastning. 

 Ett villkor om räntetak kan begränsa lånets avkastning. 

 Lånets avkastning kan bli negativ på grund av teckningsprovision. 

 Avveckling av investeringen under dess löptid kan vara förknippat 
med svårigheter och kan leda till sämre avkastning. Lån som inte 
skall noteras har ingen ordnad eftermarknad och kan vara svåra att 



avyttra och också beträffande noterade lån kan banken inte 
garantera att det under lånetiden uppkommer en fortlöpande daglig 
sekundärmarknad. Förtida återbetalning av lån som är bundet till en 
rörlig referensränta kan, i de fall där förtida återbetalning enligt de 
lånespecifika villkoren kan påyrkas, verkställas enbart på 
räntebetalningsdagar. På kapital som härvid återbetalas löper ingen 
ränta för tiden som följer på återbetalningsdagen. 

 Beskattningen av lån som emitterats under detta program kan ändra; 
ökad beskattning kan minska avkastningen. 

 
Risker som anknyter sig till debenturer: 

 Debenturer som emitteras under detta program har sämre 
förmånsrätt än bankens övriga förbindelser, frånsett sådana lån eller 
andra förbindelser som enligt sina egna villkor har lika eller sämre 
förmånsrätt än debenturen och i ett resolutionsförfarande nedskrivs 
nominella värdet av debenturer före övriga skulder. Ifall Aktia Bank 
blir insolvent löper därför en innehavare av ett debenturlån större risk 
att förlora de investerade medlen än vanliga fordringsägare. 

 

 

Avsnitt E – Erbjudande 

E.2b Motiven till 
erbjudandet och 
användningen av de 
medel det förväntas 
tillföra, om det inte 
avser lönsamhet eller 
skydd mot vissa 
risker. 

Lånet ingår i Emittentens kapitalanskaffning.  

E.3 En beskrivning av 
erbjudandets former 
och villkor 

Emissionsdag: 22.8.2016 

Teckningstid: 22.8.2016 – 10.11.2016 

Teckningsställe: Aktia Bank Abp:s kontor  

Emissionens karaktär: S.k. enskilt lån. Lånet erbjuds till allmänheten. 

Emissionssätt: I form av värdeandelar  

Leverans av skuldebrev: Noteras på det värdeandelskonto tecknaren 
uppgett 

Lånekapital: 11 400 000 euro 

Grunderna enligt vilka det slutliga lånekapitalet fastställs: Det slutliga 
lånekapitalet är summan av nominella beloppet av alla giltiga teckningar, 
dock högst det ovan i punkten ”Lånekapital” angivna beloppet. 

Skuldebrevets nominella belopp, littera/enhetsstorlek: 1 000 euro 

Minimiteckning: 1 000 euro 

Teckningskurs: Rörlig: 100 % 



Teckningspris: Det teckningspris som skall betalas för de tecknade 
låneandelarna är det nominella beloppet för teckningen multiplicerat med 
teckningskursen vid teckningstidpunkten. Vid teckning av lån efter 
emissionsdagen skall tecknaren ytterligare betala den ränta som enligt de 
lånespecifika villkoren upplupit på det tecknade lånebeloppet räknat från 
emissionsdagen till teckningens betalningsdag. 

Tid för betalning av teckning: Betalas vid teckning 

Beslut och befogenheter som emissionen av lånet grundar sig på: 
Emittentens verkställande direktörs beslut 8.8.2016, i stöd av befogenheter 
som styrelsen utfärdat 29.2.2016. 

Emittentens verkställande direktör beslutar i stöd av befogenheter som 
utfärdats av styrelsen 29.2.2016 om förfaringssättet vid en eventuell över- 
eller underteckning. Verkställande direktören kan fatta beslut om höjning 
eller sänkning av respektive lånekapital samt om en eventuell nedskärning 
av antalet teckningar och har även rätt att avbryta teckningen eller förlänga 
teckningstiden. 

Ingen teckningsförbindelse eller övriga förbindelser som hänför sig till 
emissionen har ställts. 

E.4 En beskrivning av 
eventuella intressen 
som har betydelse för 
emissionen/erbjudand
et, inbegripet 
intressekonflikter 

Ej tillämpligt 

E.7 Beräknade kostnader 
som ska åläggas 
investeraren av 
emittenten eller 
erbjudaren 

Teckningsavgift: Ej tillämpligt. Ingen teckningsavgift uppbärs 

Andra kostnader: Ej tillämpligt. Inga andra kostnader uppbärs 

 


