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TILLÄGG 2/2.6.2015 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 börsmeddelandet 
”Moody's bekräftar Aktia Banks rating, nu med stabila utsikter” den 29 maj 2015.  
 
Genom kompletteringen görs följande ändringar i grundprospektet och i den sammanfattning som fogats 
till de lånespecifika villkoren för Debenturlån 3/2015, 2,50% 15.8.2020: 

 
I punkt B.17 (”Emittentens eller emittentens skuldebrevs kreditvärdighetsbetyg”) i sammanfattningen samt 
i avsnitt 5.4.3 (”Kreditbetyg”) på sidan 64 ersätts första stycket med följande text, som har offentliggjorts 
den 29 maj 2015 i Aktia Bank Abp:s  börsmeddelande ”Moody's bekräftar Aktia Banks rating, nu med stabila 
utsikter”: 
 

”Kreditvärderingsinstitutet Moody’s Investors Service Limiteds kreditbetyg för Aktia Banks 
kortfristiga upplåning är P-2 (stark förmåga att återbetala kortfristig upplåning; P-2 är det näst bästa 
betyget på en fyrgradig skala) och för långfristig upplåning A3 (låg kreditrisk; A är det tredje bästa 
betyget på en niogradig skala och siffran 3 utvisar den lägsta av tre nivåer för det ifrågavarande 
betyget), båda med stabila utsikter.” 

 
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 2.6.2015 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/

