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TÄYDENNYS 5/3.11.2017 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 27.4.2017 
JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA)  

Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 27.4.2017 päivättyyn ohjelmaesitteeseen, joka koskee Aktia Pankki 
Oyj:n 500.000.000 euron suuruista joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuohjelmaa. Täydennys on 
laadittu Aktia Pankki Oyj:n julkaistua 17. lokakuuta 2017 pörssitiedotteensa ”Aktian uusi strategia ja 
taloudelliset tavoitteet – painopiste omaisuudenhoidossa ja rahoituksessa”. 
 
Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset. 
 
Ohjelmaesitettä täydennettäessä sijoittaja, joka on sitoutunut merkitsemään lainaa ennen esitteen 
täydennyksen julkistamista, voi peruuttaa merkintänsä kahden pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys 
on julkistettu. Ohjeet merkinnän peruuttamisesta ovat saatavana osoitteessa www.aktia.fi kohdassa 
"Säästäminen ja sijoittaminen" > Joukkovelkakirjalainat > Joukkovelkakirjaohjelma > Aktia Pankki 2017”. 
 
Täydennyksellä tehdään seuraavat muutokset ohjelmaesitteeseen: 

 
Esitteen sivulla 33 kohdan 3.3 (”Asiakirjat jotka sisällytetään esitteeseen ”) loppuun lisätään seuraava 
teksti: 
 

”Osio ”Kasvu 2018”  vuosikertomuksen 2016 sivulla 45 täydennetään seuraavalla tiedolla:  
 

Aktia Pankin hallitus hyväksyi 17.10.2017 uudistetun strategian. Uusi strategia perustuu 
asiakkaiden varallisuuden kasvattamiseen ja turvaamiseen pitkällä aikavälillä helposti ja 
vastuullisesti painopisteenä varainhoidon ja rahoituksen asiakaskokemus. 
 
Aktia Pankin tavoitteena on kehittää edelleen palvelumalliaan ja tarjota yksityishenkilöistä, 
yrityksistä ja instituutioista koostuville asiakassegmenteilleen interaktiivisia 
kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyvät henkilökohtainen palvelu ja helppokäyttöiset digitaaliset 
rajapinnat. 
 
Aktia Pankin uusi strategia nojaa kolmeen kulmakiveen: 
• Asiakkaiden varallisuuden kasvattaminen ja turvaaminen: Tarjoamme asiakkaillemme 
räätälöityjä sijoitus- ja rahoitusratkaisuja helposti ja vastuullisesti. 
• Palvelumallin kehittäminen: Vahvistamme asiantuntijaorganisaatiota ja tarjoamme 
asiakkaillemme pitkälle kehitettyjä palveluja ja yksilöllisiä ratkaisuja. 
• Digitalisaation hyödyntäminen: Panostamme joustaviin digitaalisiin konsepteihin ja 
käyttäjärajapintoihin palveluvalikoimamme tuomiseksi asiakkaiden saataville. 

 
Osio ”Taloudelliset tavoitteet 2018” vuosikertomuksen 2016 sivulla 49 täydennetään seuraavalla 
tiedolla: 
 

Aktia Pankin hallitus hyväksyi 17.10.2017 seuraavat uudet taloudelliset tavoitteet vuoteen 
2022 ja muutetun osinkopolitiikan.  
 
Aktia Pankin taloudelliset tavoitteet vuoteen 2022: 
• Vertailukelpoisen liikevoiton kasvattaminen noin 80 miljoonaan euroon 
• Vertailukelpoisen kulu/tuotto-suhteen parantaminen 0,61:een 
• Oman pääoman tuoton (ROE) parantaminen 9,7 prosenttiin 
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• Ydinpääoman suhteen (CET 1) pitäminen 1,5–3 prosenttiyksikköä viranomaisvaateen 
yläpuolella 
 
Aktia Pankin osinkopolitiikka:  
• 60–80 prosentin osinko tilikauden voitosta” 

 
 


