TILLÄGG 6/15.2.2016 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 1/2016, 2,25% 27.2.2021.
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 1/2016, 2,25% 27.2.2021, som emitterats 4.1.2016.
Kompletteringen är uppgjord efter att Aktia Bank Abp har offentliggjort sin bokslutskommuniké 1.1 –
31.12.2015 den 12 februari 2016.
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 1/2016, 2,25%
27.2.2021:
1. I punkt B.9 (”Resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat”) i sammanfattningen ersätts
utsikterna med följande utsikter, som har offentliggjorts den 12 februari 2016 i Aktia Bank Abp:s
bokslutskommuniké 1.1 - 31.12.2015:
”Det fortsatt låga ränteläget har en negativ effekt på Aktia Banks räntenetto och den ökande
osäkerheten på kapitalmarknaderna gör det utmanande att upprätthålla en motsvarande tillväxttakt i
provisionsintäkterna som under år 2015. Under 2016 förväntas Aktia Bank erhålla större
engångsintäkter från försäljningen av Visa Europe. Nedskrivningar av krediter förväntas under 2016
stanna på en låg nivå.
Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015.
Aktia Banks målsättning är att fördubbla det årliga antalet nya kunder till utgången av 2018. Under
2015 uppgick antalet nya privat- och företagskunder till 1 300. År 2016 eftersträvas en ökning om 3
000 nya privat- och företagskunder.
Aktia Banks resultat påverkas av flera faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget,
fluktuationer i aktie-, ränte- och valutakurser samt konkurrensläget. Efterfrågan av bank -, försäkrings, förmögenhetsförvaltnings- och fastighetsförmedlingstjänster kan förändras av dessa faktorer.
En lyckad implementering av basbankssystemet är en kritisk faktor för att Aktia ska uppnå högre
kostnadseffektivitet och framtida tillväxtmål.
Förändringar i räntenivån, avkastningskurvor och kreditmarginaler är svåra att förutspå och kan
påverka Aktia Banks räntemarginal och därmed lönsamhet. Aktia Bank idkar en proaktiv hantering av
ränterisker.
Eventuella framtida nedskrivningar av krediter i Aktia Banks kreditportfölj kan bero på många faktorer,
av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, räntenivån, arbetslöshetsnivån samt
bostadsprisernas utveckling.
Tillgång till likviditet på penningmarknaden är viktigt för Aktia Banks återfinansiering. Liksom andra
banker förlitar sig Aktia på depositioner från hushåll för att tillgodose en del av sitt likviditetsbehov.
Marknadsvärdet på Aktia Banks finansiella och andra tillgångar kan förändras bland annat till följd av
ökade krav på avkastning bland investerare.
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Finanskrisen har resulterat i många nya initiativ för reglering av bank- och försäkringsverksamhet,
främst det så kallade Basel III-regelverket vilket lett till skärpta kapital- och likviditetskrav för banken.
Den nya regleringen har även medfört en ökad konkurrens om depositioner, ökade krav på långfristig
finansiering och ökade fasta kostnader.”
2. I punkt B.12 (”Finansiell information”) i sammanfattningen ersätts informationen om delårsrapport 1.1
– 30.9.2015 med följande information från bokslutskommunikén 1.1 – 31.12.2015:
”Följande finansiella information har offentliggjorts den 12 februari 2016 i Aktia Bank Abp:s
bokslutskommuniké 1.1 - 31.12.2015:
Sifferuppgifterna som presenteras i tabellerna nedan är oreviderade.
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3.

Aktia Bank Abp:s bokslutskommuniké 1.1 – 31.12.2015 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”.

4. Avsnitt 4.6 (”Framtidsutsikter”) på sidorna 36-37 ändras att lyda som följer:

”4.6 Framtidsutsikter
Det fortsatt låga ränteläget har en negativ effekt på Aktia Banks räntenetto och den ökande
osäkerheten på kapitalmarknaderna gör det utmanande att upprätthålla en motsvarande tillväxttakt i
provisionsintäkterna som under år 2015. Under 2016 förväntas Aktia Bank erhålla större
engångsintäkter från försäljningen av Visa Europe. Nedskrivningar av krediter förväntas under 2016
stanna på en låg nivå.
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Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015.
Aktia Banks målsättning är att fördubbla det årliga antalet nya kunder till utgången av 2018. Under
2015 uppgick antalet nya privat- och företagskunder till 1 300. År 2016 eftersträvas en ökning om 3
000 nya privat- och företagskunder.
Aktia Banks resultat påverkas av flera faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget,
fluktuationer i aktie-, ränte- och valutakurser samt konkurrensläget. Efterfrågan av bank -, försäkrings, förmögenhetsförvaltnings- och fastighetsförmedlingstjänster kan förändras av dessa faktorer.
En lyckad implementering av basbankssystemet är en kritisk faktor för att Aktia ska uppnå högre
kostnadseffektivitet och framtida tillväxtmål.
Förändringar i räntenivån, avkastningskurvor och kreditmarginaler är svåra att förutspå och kan
påverka Aktia Banks räntemarginal och därmed lönsamhet. Aktia Bank idkar en proaktiv hantering av
ränterisker.
Eventuella framtida nedskrivningar av krediter i Aktia Banks kreditportfölj kan bero på många faktorer,
av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget, räntenivån, arbetslöshetsnivån samt
bostadsprisernas utveckling.
Tillgång till likviditet på penningmarknaden är viktigt för Aktia Banks återfinansiering. Liksom andra
banker förlitar sig Aktia på depositioner från hushåll för att tillgodose en del av sitt likviditetsbehov.
Marknadsvärdet på Aktia Banks finansiella och andra tillgångar kan förändras bland annat till följd av
ökade krav på avkastning bland investerare.
Finanskrisen har resulterat i många nya initiativ för reglering av bank- och försäkringsverksamhet,
främst det så kallade Basel III-regelverket vilket lett till skärpta kapital- och likviditetskrav för banken.
Den nya regleringen har även medfört en ökad konkurrens om depositioner, ökade krav på långfristig
finansiering och ökade fasta kostnader.”
Ovanstående framtidsutsikter har offentliggjorts den 12 februari 2016 i Aktia Bank Abp:s
bokslutskommuniké 1.1 - 31.12.2015.”
Detta tillägg ska läsas tillsammans med grundprospektet inklusive tidigare tillägg samt i tillämpliga fall
tillsammans med de lånespecifika villkoren för Debenturlån 1/2016, 2,25% 27.2.2021.
Vid komplettering av grundprospektet kan de investerare, som förbundit sig att teckna eller köpa
värdepapper innan kompletteringen av prospektet offentliggjorts 15.2.2016 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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