
                                             
                                            

1 

 

  
TILLÄGG 1/15.5.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR 
EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN 
SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN FÖR DEBENTURLÅN 3/2015, 2,50% 15.8.2020.  
 
Detta dokument ("Tillägg") är en komplettering av grundprospektet daterat 22.4.2015 som gäller Aktia 
Bank Abp:s emissionsprogram för masskuldebrevslån på 500.000.000 euro samt av den sammanfattning 
som fogats till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 3/2015, 2,50% 15.8.2020, som emitterats 
27.4.2015. Kompletteringen är uppgjord efter att Aktia Bank Abp har offentliggjort sin delårsrapport 1.1 – 
31.3.2015 den 8 maj 2015.  
 
Genom kompletteringen görs följande ändringar i grundprospektet och beträffande punkt 1 och 2 nedan 
också i den sammanfattning som fogats till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 3/2015, 2,50% 
15.8.2020: 

 
1. I punkt B.12 (”Finansiell information”) i sammanfattningen ersätts texten under rubriken ”IRBA-lov” 

med följande text, som har offentligjorts den 8 maj 2015 i Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1.1 - 
31.3.2015: 
 
”Finansinspektionen beviljade 10.2.2015 Aktia Bankkoncernen (Aktia Bank Abp och alla dotterbolag 
utom Aktia Livförsäkring) tillstånd att tillämpa intern riskklassificering (IRBA) vid beräkningen av 
kapitaltäckningskrav för hushållsexponeringar. Samtidigt började man tillämpa IRB-metoden även för 
exponeringar omfattande aktieinnehav. Totalt beräknas 56 % av bankkoncernens ansvar till IRB-
metoden. Arbetet för införandet av interna modeller för företags- och kreditinstitutsexponeringar 
fortsätter. 
 
Den genomsnittliga riskvikten för hushållsexponeringar med bostadssäkerhet enligt IRB-metoden är 15 
%, då den enligt schablonmetoden var 35 %. Den sänkta riskvikten förklarar merparten av förbättringen 
i Aktias kärnprimärkapitalrelation som därmed uppgick till 22,6 (14,6) %. 
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2. I punkt B.12 (”Finansiell information”) i sammanfattningen infogas följande nya information: 
 

”Följande finansiella information har offentliggjorts den 8 maj 2015 i Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1.1 
- 31.3.2015:  

Sifferuppgifterna som presenteras i tabellerna nedan är oreviderade.
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3.  Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1.1 – 31.3.2015 införlivas under punkt 3.3 (”Dokument som införlivas 
genom hänvisning”) på sidan 32 i grundprospektet. Delårsrapporten hittas på adressen www.aktia.fi 
under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån" och vidare under 
”Masskuldebrevsprogram” samt slutligen ”Aktia Bank 2015”. 
 

 
Detta tillägg ska läsas tillsammans med grundprospektet inklusive tidigare tillägg samt i tillämpliga fall 
tillsammans med de lånespecifika villkoren för Debenturlån 3/2015, 2,50% 15.8.2020. 

Vid komplettering av grundprospektet kan de investerare, som förbundit sig att teckna eller köpa 
värdepapper innan kompletteringen av prospektet offentliggjorts 15.5.2015 återkalla sin teckning inom två 
bankdagar efter det att kompletteringen offentliggjorts. Anvisningar om återkallande av teckning finns 
tillgängliga under dessa två bankdagar på adressen www.aktia.fi under "Spara och placera" och vidare 
under "Masskuldebrevslån". 

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

