TILLÄGG 5/3.11.2017 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 27.4.2017 FÖR
EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO.
Detta dokument ("Tillägg") är en komplettering av grundprospektet daterat 27.4.2017 som gäller Aktia
Bank Abp:s emissionsprogram för masskuldebrevslån på 500.000.000 euro. Kompletteringen är uppgjord
efter att Aktia Bank Abp har offentliggjort börsmeddelandet ”Aktias nya strategi och finansiella
målsättningar – fokus på förmögenhetsförvaltning och finansiering” den 17 oktober 2017.
Detta tillägg ska läsas tillsammans med grundprospektet inklusive tidigare tillägg.
Vid komplettering av grundprospektet kan investerare som förbundit sig att teckna eller köpa värdepapper
innan kompletteringen av prospektet offentliggjorts återkalla sin teckning inom två bankdagar efter det att
kompletteringen offentliggjorts. Anvisningar om återkallande av teckning finns tillgängliga på adressen
www.aktia.fi under "Spara och placera" och vidare under "Masskuldebrevslån", "Masskuldebrevsprogram"
samt "Aktia Bank 2017”.
Genom kompletteringen görs följande ändring:
Följande text tilläggs sist i punkt 3.3 (”Dokument som införlivas genom hänvisning”) på sidan 32 i
grundprospektet:
”Avsnittet ”Tillväxt 2018” på sidan 45 i verksamhetsberättelsen 2016 kompletteras med följande
information:
Aktia Banks styrelse fastställde 17.10.2017 en förnyad strategi. Den nya strategin baserar sig
på att långsiktigt öka och trygga kundernas förmögenhet på ett enkelt och ansvarsfullt sätt,
där fokus läggs på kundupplevelsen inom förmögenhetsförvaltning och finansiering.
Aktia Banks mål är att för sina kundsegment bestående av privatpersoner, företag och
institutioner vidareutveckla sin servicemodell och tillhandahålla interaktiva helhetslösningar
som kombinerar både personlig betjäning och användarvänliga digitala gränssnitt.
Aktias Banks nya strategi vilar på tre hörnstenar:
• Öka och trygga kundernas förmögenhet: Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda placeringsoch finansieringslösningar på ett enkelt och ansvarsfullt sätt.
• Utveckla vår servicemodell: Vi stärker vår specialistorganisation och erbjuder våra kunder
avancerade tjänster och individuella lösningar.
• Utnyttja digitalisering: Vi satsar på smidiga digitala koncept och användargränssnitt som
tillhandahåller vårt tjänsteerbjudande.
Avsnittet ”Finansiella målsättningar 2018” på sidan 49 i verksamhetsberättelsen 2016 kompletteras
med följande information:
Aktia Banks styrelse fastställde 17.10.2017 följande finansiella målsättningar fram till år 2022
samt ändrad dividendpolitik:
Aktia Banks finansiella målsättningar fram till 2022:
• Förbättra det jämförbara rörelseresultatet till ca 80 miljoner euro
• Förbättra den jämförbara kostnads/intäktskvoten (K/I-talet) till 0,61
• Förbättra avkastningen på eget kapital (ROE) till 9,7 %

• Kärnprimärkapitalrelationen (CET 1) 1,5–3 %-enheter över myndighetskravet
Aktia Banks dividendpolitik:
• Dividendutbetalning 60–80 % av räkenskapsperiodens vinst”

