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TÄYDENNYS 3/7.9.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 
JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA 
DEBENTUURILAINA 4/2016, 2,00 % 11.11.2021 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN LIITETTYYN TIIVISTELMÄÄN. 
 
Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 25.4.2016 päivättyyn 500.000.000 euron suuruisen 
joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuohjelman ohjelmaesitteeseen sekä 22.8.2016 liikkeeseenlasketun 
Aktia Debentuurilaina 4/2016, 2,00 % 11.11.2021 lainakohtaisiin ehtoihin liitettyyn tiivistelmään. Täydennys 
on laadittu Aktia Pankki Oyj:n 2. syyskuuta 2016 julkaiseman pörssitiedotteen ”Uusi peruspankki otetaan 
vaiheittain käyttöön vuoden 2016 viimeisen neljänneksen aikana” jälkeen. 

 
Täydennys on tarkoitettu luettavaksi yhdessä ohjelmaesitteen (sisältäen aikaisemmat täydennykset) sekä 
soveltuvin osin Aktia Debentuurilaina 4/2016, 2,00% 11.11.2021 lainakohtaisten ehtojen kanssa. 
 
Ohjelmaesitettä täydennettäessä sijoittajat, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään lainaa ennen esitteen 
täydennyksen julkistamista 7.9.2016, voivat peruuttaa merkintänsä kahden pankkipäivän kuluessa siitä, kun 
täydennys on julkistettu. Ohjeet merkinnän peruuttamisesta ovat näiden kahden pankkipäivän ajan saatavilla 
osoitteesta www.aktia.fi ”Säästä ja sijoita" -osion kohdasta "Joukkovelkakirjalainat”. 
 
Täydennyksellä tehdään seuraavat muutokset ohjelmaesitteeseen, sekä kohdan 1 osalta myös 
Debentuurilaina 4/2016, 2,00% 11.11.2021 lainakohtaisiin ehtoihin liitettyyn tiivistelmään: 
 
1. Ohjelmaesitteen tiivistelmän kohtaa B.12 (”Taloudelliset tiedot”) täydennetään Aktia Pankki Oyj:n 2. 

syyskuuta 2016 julkaisemassa pörssitiedotteessa ”Uusi peruspankki otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 
2016 viimeisen neljänneksen aikana” esiintuotujen uusien tietojen osalta: 

 
 Peruspankkiprojektin kustannusarvion päivitys 
 

Uuteen peruspankkiin sisältyvien järjestelmien käyttöönotto aloitetaan vaiheittain vuoden 2016 
viimeisen vuosineljänneksen aikana. 
 

 Peruspankkiprojektin kokonaiskustannusten siirtymäkuluineen odotetaan nousevan yli 65 miljoonaan 
euroon, kun tilikauden 1.1.-31.12.2015 toimintakertomuksessa kokonaiskustannuksiksi ennakoitiin 
”runsaat 55 miljoonaa euroa”. Projektin aktivoitujen investointikulujen arvioidaan nousevan noin 55 
miljoonaan euroon, kun tilikauden 1.1.-31.12.2015 toimintakertomuksessa arvio oli noin 50 miljoonaa 
euroa. Kulujen nousun taustalla on järjestelmien testausjakson pidentäminen, jolla pyritään 
varmistamaan, että siirtymä tulee toteutumaan asiakkaiden näkökulmasta mahdollisimman jouhevasti. 

 
 Aktivoidut investointikulut olivat kesäkuun 2016 lopussa 48 miljoonaa euroa. 
  
 Projektin kulujen kasvulla ei ole vaikutusta Aktian vuoden 2016 tulosnäkymiin. 
 
2. Kappaletta 4.10.1. (”Aktia-konsernin tilinpäätöstiedot”) sivulla 43 täydennetään seuraavilla tiedoilla: 
 
 Peruspankkiprojektin kustannusarvion päivitys 
 

Uuteen peruspankkiin sisältyvien järjestelmien käyttöönotto aloitetaan vaiheittain vuoden 2016 
viimeisen vuosineljänneksen aikana. 
 

 Peruspankkiprojektin kokonaiskustannusten siirtymäkuluineen odotetaan nousevan yli 65 miljoonaan 
euroon, kun tilikauden 1.1.-31.12.2015 toimintakertomuksessa kokonaiskustannuksiksi ennakoitiin  
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 ”runsaat 55 miljoonaa euroa”. Projektin aktivoitujen investointikulujen arvioidaan nousevan noin 55 

miljoonaan euroon, kun tilikauden 1.1.-31.12.2015 toimintakertomuksessa arvio oli noin 50 miljoonaa 
euroa. Kulujen nousun taustalla on järjestelmien testausjakson pidentäminen, jolla pyritään 
varmistamaan, että siirtymä tulee toteutumaan asiakkaiden näkökulmasta mahdollisimman jouhevasti. 

 
 Aktivoidut investointikulut olivat kesäkuun 2016 lopussa 48 miljoonaa euroa. 
  

Projektin kulujen kasvulla ei ole vaikutusta Aktian vuoden 2016 tulosnäkymiin.  
 


