TILLÄGG 3/12.8.2015 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 –
30.6.2015 den 11 augusti 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 informationen om delårsrapport 1.1
– 31.3.2015 med följande information från delårsrapporten 1.1 – 30.6.2015:
”Följande finansiella information har offentliggjorts den 11 augusti 2015 i Aktia Bank Abp:s
delårsrapport 1.1 - 30.6.2015:
Sifferuppgifterna som presenteras i tabellerna nedan är oreviderade.
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2. Punkt D.3 (”Central information om de huvudsakliga risker som är specifika för värdepappren”) i
sammanfattningen ändras att lyda som följer:

D.3

Central information
om de huvudsakliga
risker
som
är
specifika
för
värdepappren

Risker som anknyter sig till alla slag av värdepapper som emitteras:
 Aktia Bank kan bli insolvent (”emittentrisk”); ifall banken blir
insolvent, kan investerarna helt eller delvis förlora det investerade
kapitalet.
 För lån som emitteras i stöd av detta program ställs ingen
säkerhet.
 Ifall banken blir insolvent, har investeraren inte bättre rätt till
bankens tillgångar än andra oprioriterade fordringsägare. Till
exempel största delen av bankens depositionsfordringar har bättre
rätt att få betalning.
 Säkerställda obligationslån som Aktia Bank har emitterat har bättre
förmånsrätt till den förmögenhet som har registrerats som
säkerhet, varvid risken att lån som emitterats i stöd av detta
program i en insolvenssituation får en mindre utdelning eller ingen
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alls är större.
Villkoren för lån som emitterats kan i vissa fall ändras genom
majoritetsbeslut av innehavarna varvid ändringarna, som kan
upplevas som ogynnsamma av en enskild låneinnehavare, också
omfattar de innehavare som inte deltagit i beslutet eller motsatt
sig det.
Emittenten förbehåller sig rätten att återköpa lån före
förfallodagen. I fall av återköp kan det vara omöjligt för
innehavaren av lånet att omplacera de återbetalda medlen på lika
förmånliga villkor.
Kreditbetyg kan visa sig vara vilseledande och kan gå ned; ifall ett
kreditbetyg går ned eller återtas, kan detta ha en negativ inverkan
på värdet av lån som emitterats under detta program.
Lånets avkastning kan vara beroende av underliggande räntor eller
av en specifik ränta.
Lånets
avkastning
kan
vara
beroende
av
lånets
ränteberäkningsgrund.
Vid lån som emitteras med rörlig teckningskurs, påverkar
teckningskursen lånets avkastning.
Ett villkor om räntetak kan begränsa lånets avkastning.
Lånets avkastning kan bli negativ på grund av teckningsprovision.
Avveckling av investeringen under dess löptid kan vara förknippat
med svårigheter och kan leda till sämre avkastning. Lån som inte
skall noteras har ingen ordnad eftermarknad och kan vara svåra att
avyttra och också beträffande noterade lån kan banken inte
garantera att det under lånetiden uppkommer en fortlöpande
daglig sekundärmarknad. Förtida återbetalning av lån som är
bundet till en rörlig referensränta kan, i de fall där förtida
återbetalning enligt de lånespecifika villkoren kan påyrkas,
verkställas enbart på räntebetalningsdagar. På kapital som härvid
återbetalas löper ingen ränta för tiden som följer på
återbetalningsdagen.
Beskattningen av lån som emitterats under detta program kan
ändra; ökad beskattning kan minska avkastningen.

[Risker som anknyter sig till debenturer:
Debenturer som emitteras under detta program har sämre
förmånsrätt än bankens övriga förbindelser, frånsett sådana lån
eller andra förbindelser som enligt sina egna villkor har lika eller
sämre förmånsrätt än debenturen och i ett resolutionsförfarande
nedskrivs nominella värdet av debenturer före övriga skulder. Ifall
Aktia Bank blir insolvent löper därför en innehavare av ett
debenturlån större risk att förlora de investerade medlen än
vanliga fordringsägare.]
[Risker som anknyter sig till lån där villkoren ger emittenten rätt till
förtida återbetalning av lånet:
Ifall emittenten använder sin rätt till förtida återbetalning av lånet
kan det vara omöjligt för innehavaren av lånet att omplacera de
återbetalda medlen på lika förmånliga villkor.]
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3. Avsnitt 2.3.1 (”Aktia Bank kan bli insolvent (”emittentrisk”)”) på sidan 29 ändras att lyda som följer:
”2.3.1 Aktia Bank kan bli insolvent (”emittentrisk”)
Ifall banken blir insolvent kan investerarna helt eller delvis förlora det investerade kapitalet. För lån och
debenturer som emitteras i stöd av detta masskuldebrevsprogram ställs ingen säkerhet.
Banken kan bli föremål för två olika slags insolvensförfaranden: konkurs eller resolutionsförvaltning.
2.3.1.1 Konkurs
Ifall banken inte kan betala sina skulder när de förfaller till betalning och denna oförmåga inte är endast
tillfällig kan banken genom beslut av en allmän domstol försättas i konkurs.
Vid konkursförfarandet övergår bestämmanderätten över bankens egendom på borgenärerna och
bankens egendom används till att betala bankens skulder. Till den del tillgångarna inte förslår för att
täcka skulderna, förlorar fordringsägare och investerare sitt investerade kapital.
När konkursboets medel fördelas har olika fordringsägare i viss mån olika förtur. I de lånespecifika
villkoren anges om ett lån som emitteras under detta emissionsprogram har samma eller sämre
prioritetsställning som Emittentens övriga förbindelser utan säkerhet. Inga lån som emitteras under
detta emissionsprogram har någon bättre företrädesrätt till bankens tillgångar än Emittentens övriga
förbindelser utan säkerhet.
Ett lån som enligt de lånespecifika villkoren är ett debenturlån har sämre förmånsrätt än bankens
övriga förbindelser, frånsett sådana lån eller andra förbindelser som enligt sina egna villkor har lika eller
sämre förmånsrätt än debenturen. En innehavare av ett debenturlån löper därför större risk än vanliga
fordringsägare att förlora de investerade medlen ifall Aktia Bank blir insolvent.
Också beträffande lån som enligt de lånespecifika villkoren har samma prioritetsställning som bankens
övriga förbindelser utan säkerhet finns det andra skulder som har bättre förmånsrätt i stöd av lag. Till
dessa hör största delen av bankens insättningar, som alltså erhåller betalning före fordringar i stöd av
lån som emitterats i stöd av detta emissionsprogram. Se även avsnitt 2.3.5 angående den förmånsrätt
som säkerställda obligationslån ger till den förmögenhet som har registrerats som säkerhet för lånen.
2.3.1.2 Resolutionsförvaltning
Ifall banken är oförmögen eller sannolikt oförmögen att fortsätta sin verksamhet och man med
beaktande av förhållandena inte rimligen kan anta att det med andra åtgärder är möjligt att inom en
rimlig tid säkerställa institutets fortsatta verksamhet utan att kontinuiteten i bankens kärnfunktioner
äventyras kan banken genom beslut av Verket för finansiell stabilitet ställas under
resolutionsförvaltning, under förutsättning att detta behövs för att säkerställa ett viktigt allmänt
intresse.
Verket för finansiell stabilitet kan härvid också fatta beslut om att i bankens bolagsrättsliga organs ställe
ta kontroll över banken.
Efter att ha ställt banken under resolutionsförvaltning kan Verket för finansiell stabilitet fatta beslut om
att skriva ned det nominella värdet på finansiella instrument som räknas in i institutets
bokföringsmässiga kapitalbas. Till dessa instrument hör debenturer som emitteras under detta
emissionsprogram. Efter ett dylikt beslut kan verket ytterligare besluta om nedskrivning av övriga
skulder, konvertering av skulder till kapitalbasinstrument eller om överföring av tillgångar och skulder
till ett bolag som bildats för att fortsätta bankens verksamhet eller till ett egendomsförvaltningsbolag.
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Till dessa skulder hör andra lån än debenturer som emitterats under detta masskuldebrevsprogram. Till
den del det nominella värdet på debenturer eller lån skrivs ned, förlorar investerarna sitt investerade
kapital. Till den del lån konverteras till kapitalinstrument blir lånens prioritetsställning sämre och risken
för att investeraren som ett resultat av bankens fortsatta verksamhet skall förlora sitt kapital ökar. Till
den del lån överförs till bolag som bildats för att fortsätta bankens verksamhet eller till
egendomsförvaltningsbolag svarar bara detta nya bolag för återbetalningen av lånefordringarna och
investeraren kan förlora sitt investerade kapital ifall detta bolag blir insolvent.
4.

Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1.1 – 30.6.2015 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 12.8.2015 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".
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