TÄYDENNYS 1/15.5.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 22.4.2015
JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA
DEBENTUURILAINA 3/2015, 2,50% 15.8.2020 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN LIITETTYYN TIIVISTELMÄÄN
Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 22.4.2015 päivättyyn ohjelmaesitteeseen, joka koskee Aktia Pankki
Oyj:n 500.000.000 euron suuruista joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuohjelmaa sekä 27.4.2015
liikkeeseenlaskettuun Aktia Debentuurilaina 3/2015, 2,50% 15.8.2020 lainakohtaisiin ehtoihin liitettyyn
tiivistelmään. Täydennys on laadittu Aktia Pankki Oyj:n julkaistua osavuosikatsauksen 8. toukokuuta 2015
kaudelta 1.1 – 31.3.2015.
Täydennyksellä tehdään seuraavat muutokset ohjelmaesitteeseen sekä alla olevien kohtien 1 ja 2 osalta
myös Debentuurilaina 3/2015, 2,50% 15.8.2020 lainakohtaisiin ehtoihin liitettyyn tiivistelmään:
1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) korvataan otsikon ”IRBA-lupa” alla oleva teksti
seuraavaksi (julkaistu 8. toukokuuta 2015 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa 1.1 – 31.3.2015):
”Finanssivalvonta myönsi 10.2.2015 Aktia Pankki -konsernille (johon kuuluvat Aktia Pankki Oyj ja
kaikki tytäryhtiöt lukuun ottamatta Aktia Henkivakuutusta) luvan käyttää sisäisten luottoluokitusten
menetelmää (IRBA) laskettaessa vähittäisvastuiden vakavaraisuusvaadetta. Samalla IRB-menetelmää
alettiin soveltaa myös oman pääoman ehtoisiin vastuisiin. Yhteensä IRB-menetelmään siirtyi arviolta
56 prosenttia pankkikonsernin vastuista. Työ sisäisten mallien käyttöön ottamiseksi yritys- ja
luottolaitosvastuille jatkuu.
IRB-menetelmän
mukaisesti
laskettu
keskimääräinen
riskipaino
asuntovakuudellisille
vähittäisluotoille on 15 prosenttia, kun se standardimenetelmällä laskettuna oli 35 prosenttia. Alempi
riskipaino selittää suurelta Aktian korkeamman ydinpääoman suhteen joka nousi 22,6 (14,6)
prosenttiin.
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2. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:
”Seuraavat taloudelliset tiedot on
osavuosikatsauksessa 1.1 – 31.3.2015:

julkaistu

8.

toukokuuta

Alla olevissa taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.
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3. Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2015 sisällytetään kohtaan 3.3 (”Asiakirjat jotka
sisällytetään esitteeseen”) sivulla 32 ohjelmaesitteessä. Tilinpäätöstiedote löytyy internetistä
osoitteesta www.aktia.fi kohdasta ”Säästäminen ja sijoittaminen” > ”Joukkovelkakirjalainat” >
”Joukkovelkakirjaohjelma” > ”Aktia Pankki 2015”.
Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset sekä soveltuvin
osin Aktia Debentuurilaina 3/2015, 2,50% 15.8.2020 lainakohtaisten ehtojen kanssa.
Ohjelmaesitettä täydennettäessä ne sijoittajat, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään lainaa ennen esitteen
täydennyksen julkistamista 15.5.2015, voivat peruuttaa merkintänsä kahden pankkipäivän kuluessa siitä,
kun täydennys on julkistettu. Ohjeet merkinnän peruuttamisesta ovat saatavana näiden kahden
pankkipäivän aikana osoitteessa www.aktia.fi kohdassa "Säästäminen ja sijoittaminen" ja edelleen
"Joukkovelkakirjalainat".
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