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TÄYDENNYS 5/18.11.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 22.4.2015 
JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA 
DEBENTUURILAINA 5/2015, 2,50% 2.1.2021 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 19.10.2015 
liikkeeseenlaskettuun Aktia Debentuurilaina 5/2015, 2,50% 2.1.2021 lainakohtaisiin ehtoihin liitettyyn 
tiivistelmään. Täydennys on laadittu Aktia Pankki Oyj:n julkaistua osavuosikatsauksen 17. marraskuuta 
2015 kaudelta 1.1 – 30.9.2015. 
 
Täydennyksellä tehdään seuraavat muutokset ohjelmaesitteeseen sekä alla olevien kohtien 1 ja 2  osalta 
myös Debentuurilaina 5/2015, 2,50% 2.1.2021 lainakohtaisiin ehtoihin liitettyyn tiivistelmään: 

 
1. Tiivistelmän kohdassa B.9 (Tulosennuste tai -arvio) korvataan näkymät seuraavilla näkymillä jotka ovat 

julkaistu 17. marraskuuta 2015 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa 1.1 – 30.9.2015: 

”Alhaisena jatkuva korkotilanne vaikuttaa negatiivisesti Aktian korkokatteeseen. Viimeisen 
vuosineljänneksen tulosta tulevat todennäköisesti rasittamaan myös Toimintaohjelma 2015:n 
viimeisestä vaiheesta aiheutuvat kertaluonteiset kulut. Luottojen arvonalentumisten odotetaan 
vuonna 2015 olevan alemmat kuin vuonna 2014. 

Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan olevan 62–65 miljoonaa euroa (aiemmin: pysyvän samalla 
tasolla kuin 2014). 

Tärkeimmät Aktia Pankin tulokseen vaikuttavat tekijät ovat yleinen taloustilanne, osake-, korko- ja 
valuuttakurssien vaihtelu sekä kilpailutilanne. Niissä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa pankki-, 
vakuutus-, omaisuudenhoito- ja kiinteistönvälityspalvelujen kysyntään. 

Uuden peruspankkijärjestelmän onnistunut implementointi on ratkaisevassa asemassa, jotta Aktia 
Pankki voi parantaa kustannustehokkuutta ja saavuttaa tulevaisuuden kasvutavoitteensa. 

Korkotason muutoksia, tuottojen kehitystä ja luottomarginaaleja on vaikea ennustaa, ja ne voivat 
vaikuttaa Aktian korkomarginaaliin ja sitä myötä kannattavuuteen. Aktia Pankki harjoittaa tehokasta 
korkoriskienhallintaa. 

Mahdolliset tulevat arvonalentumiset Aktia Pankin luottosalkussa voivat aiheutua monista tekijöistä, 
joista keskeisimpiä ovat talouden yleinen tila, korkotaso, työttömyys sekä asuntohintojen kehitys. 

Raha- ja velkamarkkinoiden tehokas toiminta on oleellista Aktia Pankin jälleenrahoitukselle. Muiden 
pankkien tavoin kotitalouksien talletukset muodostavat osan Aktian likviditeettitarpeesta. 

Aktian rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua mm. sijoittajien korkeampien 
tuottovaatimusten seurauksena. 

Finanssikriisin tuloksena on syntynyt useita pankki- ja vakuutustoiminnan sääntelyä koskevia 
aloitteita, erityisesti nk. Basel III -säännökset, mikä on iukentanut pankin pääoma- ja 
likviditeettivaateita. Uusi sääntely on myös kiristänyt kilpailua talletuksista, kasvattanut pitkäaikaisen 
rahoituksen vaatimuksia ja nostanut kiinteitä kustannuksia.” 

2. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) korvataan osavuosikatsauksen 1.1 – 30.6.2015 tiedot 
osavuosikatsaus 1.1 – 30.9.2015 tiedoilla seuraavasti: 
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”Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2015 Aktia Pankki Oyj:n 
osavuosikatsauksessa 1.1 – 30.9.2015: 

Alla olevissa taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. 
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3. Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2015 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”. 

4. Kappale 4.6 (”Tulevaisuudennäkymät”) sivulla 36 muutetaan seuraavaksi: 
 

”4.6 Tulevaisuudennäkymät 

Alhaisena jatkuva korkotilanne vaikuttaa negatiivisesti Aktian korkokatteeseen. Viimeisen 
vuosineljänneksen tulosta tulevat todennäköisesti rasittamaan myös Toimintaohjelma 
2015:n viimeisestä vaiheesta aiheutuvat kertaluonteiset kulut. Luottojen arvonalentumisten 
odotetaan vuonna 2015 olevan alemmat kuin vuonna 2014. 

Aktian vuoden 2015 liikevoiton odotetaan olevan 62–65 miljoonaa euroa (aiemmin: pysyvän 
samalla tasolla kuin 2014). 

http://www.aktia.fi/
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Tärkeimmät Aktia Pankin tulokseen vaikuttavat tekijät ovat yleinen taloustilanne, osake-, 
korko- ja valuuttakurssien vaihtelu sekä kilpailutilanne. Niissä tapahtuvat muutokset voivat 
vaikuttaa pankki-, vakuutus-, omaisuudenhoito- ja kiinteistönvälityspalvelujen kysyntään. 

Uuden peruspankkijärjestelmän onnistunut implementointi on ratkaisevassa asemassa, jotta 
Aktia Pankki voi parantaa kustannustehokkuutta ja saavuttaa tulevaisuuden 
kasvutavoitteensa.  

Korkotason muutoksia, tuottojen kehitystä ja luottomarginaaleja on vaikea ennustaa, ja ne 
voivat vaikuttaa Aktian korkomarginaaliin ja sitä myötä kannattavuuteen. Aktia Pankki 
harjoittaa tehokasta korkoriskienhallintaa. 

Mahdolliset tulevat arvonalentumiset Aktia Pankin luottosalkussa voivat aiheutua monista 
tekijöistä, joista keskeisimpiä ovat talouden yleinen tila, korkotaso, työttömyys sekä 
asuntohintojen kehitys.  

Raha- ja velkamarkkinoiden tehokas toiminta on oleellista Aktia Pankin jälleenrahoitukselle. 
Muiden pankkien tavoin kotitalouksien talletukset muodostavat osan Aktian 
likviditeettitarpeesta. 

Aktian rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua mm. sijoittajien korkeampien 
tuottovaatimusten seurauksena. 

Finanssikriisin tuloksena on syntynyt useita pankki- ja vakuutustoiminnan sääntelyä koskevia 
aloitteita, erityisesti nk. Basel III -säännökset, mikä on iukentanut pankin pääoma- ja 
likviditeettivaateita. Uusi sääntely on myös kiristänyt kilpailua talletuksista, kasvattanut 
pitkäaikaisen rahoituksen vaatimuksia ja nostanut kiinteitä kustannuksia. 

Yllä olevat tulevaisuudennäkymät on julkaistu 17. marraskuuta 2015 Aktia Pankki Oyj:n 
osavuosikatsauksessa 1.1 – 30.9.2015.” 

 

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset sekä soveltuvin 

osin Aktia Debentuurilaina 5/2015, 2,50% 2.1.2021 lainakohtaisten ehtojen kanssa. 

Ohjelmaesitettä täydennettäessä ne sijoittajat, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään lainaa ennen esitteen 

täydennyksen julkistamista 18.11.2015, 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".  

http://www.aktia.fi/

