POHJOLA FINLAND XII/2012
LÅNESPECIFIKA VILLKOR
De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för Pohjola Bank Abp:s masskuldebrevsprogram som
offentliggjorts och daterats 28.5.2012 samt kompletterats 31.5.2012 och 1.8.2012, ("Programprospektet") villkoren för det här Lånet. De
Allmänna lånevillkoren tillämpas, om inte annat bestämts i de Lånespecifika villkoren. För att få fullständig information om Emittenten
och erbjudandet måste placeraren läsa både Programprospektet och de här Lånespecifika villkoren. I de Lånespecifika villkoren har
termen "preliminärt" använts för att ange de punkter som ska fastställas senast på Emissionsdagen.
Pohjola Bank Abp ("Pohjola", "Emittenten") emitterar ett masskuldebrevslån avsett att tecknas av allmänheten.
Lånets namn:

Pohjola Finland XII/2012, som erbjuder två placeringsalternativ:
Alternativ Neutral
Alternativ Plus

Emittent:

Pohjola Bank Abp

Lånets huvudarrangör:

Pohjola Bank Abp

Betalningsombud:

Pohjola Bank Abp

Kalkyleringsagent:

Kalkyleringsagenten är Pohjola Bank Abp i enlighet med punkt 6.14 i
Programprospektet.

Underliggande tillgång:

Aktieindexet OMX Helsinki 25TM (Bloomberg: HEX25 Index), som beräknas och
publiceras av The NASDAQ OMX Group Inc, och som består av de 25 mest
omsatta aktierna på börsen OMX Helsingfors (nedan "Aktieindex"). OMX Helsinki
25TM är ett prisindex där varje bolag har maximivikten 10 %. Sammansättningen av
indexet justeras två gånger per år. Närmare information finns på www.nasdaq.com.

Lånets nominella belopp:

Högst 40.000.000 euro (preliminärt)

Skuldebrevens form:

Värdeandelar (OM-systemet)

Skuldebrevens nominella belopp
och minimiteckning:

1.000 euro

Teckningstid:

3.9.2012 – 12.10.2012

Emissionsdag:

17.10.2012

Återbetalningsdag:

2.11.2017

Återbetalningsbelopp:

I alternativen Neutral och Plus betalas på Återbetalningsdagen 100 % av det
nominella beloppet och den eventuella Indexgottgörelse som definieras nedan.
Kalkyleringsagenten räknar ut Återbetalningsbeloppen.

Återbetalning:

Allt i ett på Återbetalningsdagen.

Ränta/gottgörelse:

På Lånet betalas ingen årlig ränta.
I alternativen Neutral och Plus betalas på Återbetalningsdagen den eventuella
Indexgottgörelse som definieras nedan.

Bankdagsantagande:

Om Återbetalningsdagen inte är en Bankdag, framskjuts betalningen till följande
Bankdag. Flyttningen inverkar inte på betalningens belopp.

Höjning av lånebeloppet

Emittenten kan utan samtycke av en Värdeandelsinnehavare och utan anmälan till
en Värdeandelsinnehavare emittera nya värdeandelar som ingår i Lånet, och på
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vilka tillämpas samma villkor som på den Värdeandel som avses i de Lånespecifika
villkoren
(eventuellt
med
undantag
av
emissionskursen
och
minimiteckningsbeloppet) genom att höja Lånets emitterade belopp och eventuellt
också det maximala nominella beloppet eller på något annat sätt.
Lånets förmånsrätt:

Lånet har samma förmånsrätt som Emittentens övriga förbindelser som saknar
säkerheter.

Säkerhet:

Ingen säkerhet.

Emittentens rätt till återbetalning i förtid:

Skuldebrevsinnehavarens rätt att kräva
återbetalning i förtid:

Nej, med undantag av det som nämns nedan om en ändring i ett
Säkringsinstrument.

Nej

Emittentens rätt till återköp av Lånet:

Ja

Komplettering av Programprospektet:

Om Programprospektet kompletteras innan Lånet emitterats och registrerats på
placerarens värdeandelskonto, ska de placerare som har förbundit sig att teckna
Lånet innan kompletteringen av Programprospektet har offentliggjorts ges rätt att
återkalla teckningarna inom två (2) Bankdagar eller inom en längre tid som
Finansinspektionen av särskilda skäl bestämt, dock högst fyra (4) Bankdagar efter
det att kompletteringen offentliggjordes.
Kompletteringen av Programprospektet och information om rätten att återkalla
teckningar av Lånet kommer att offentliggöras på OP-Pohjola-gruppens
internetadress www.op.fi/masslan.

Slutligt fastställande av lånevillkoren:

De lånevillkor som kan ändras i samband med det slutliga fastställandet gäller
Lånets nominella belopp och Avkastningskoefficienterna. Lånets nominella belopp
och Avkastningskoefficienterna fastställs senast på Emissionsdagen. De slutliga
Lånespecifika villkoren finns framlagda på teckningsställena och på OP-Pohjolagruppens internetadress www.op.fi/masslan senast 17.10.2012. De fastställda
uppgifterna för de Lånespecifika villkoren finns i bilagan i slutet av de slutliga
Lånevillkoren. Eventuella förändringar i räntorna, valutakurserna samt
marknadspriserna på aktier och aktiederivat påverkar de Avkastningskoefficienter
som ska fastställas.

Villkor för genomförande av emissionen:

Pohjola har rätt att återkalla emissionen av Lånet, om teckningarna understiger
3.000.000 euro.
Pohjola återkallar emissionen av Lånets Alternativ Neutral, om dess
Avkastningskoefficient stannar under 0,50. Pohjola återkallar emissionen av Lånets
Alternativ Plus, om dess Avkastningskoefficient stannar under 1,50.

Meddelande om återkallande av
emissionen eller avbrytande av teckningen:

Pohjola förbehåller sig rätten att återkalla emissionen av Lånet helt eller delvis
senast 17.10.2012, om Pohjola anser att det i nationella eller internationella
ekonomiska eller politiska förhållanden eller i andra omständigheter som väsentligt
påverkar emissionen av Lånet har inträffat en sådan förändring som kan störa eller
försvåra genomförandet av emissionen av Lånet.
Information om att emissionen återkallas eller att teckningen avbryts på grund av
överteckning kan fås på teckningsställena och på OP-Pohjola-gruppens
internetadress www.op.fi/masslan senast 17.10.2012.
Om emissionen återkallas eller teckningar reduceras, återbetalar Pohjola det
belopp som betalts vid teckningen på det konto som tecknaren uppgett inom fem
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(5) Bankdagar från återkallelsedagen eller, om teckningarna reduceras, från
Emissionsdagen. Om emissionen återkallas eller om teckningen avbryts på grund
av överteckning, beslutar Pohjola dessutom separat om de åtgärder som vidtas i
enlighet med punkt 7.3 i Programprospektet.
Marknadsavbrott:

Punkt 6.13.2.1 i Programprospektet tillämpas.

Framskjutning av Startdagen eller Slutdagen:

Punkt 6.13.2.2 i Programprospektet tillämpas.

Utbyte av sammanslutning som beräknar och
publicerar Aktieindexet, utbyte av Aktieindexet:

Punkt 6.13.2.3 i Programprospektet tillämpas.

Ändringar i Aktieindexet:

Punkt 6.13.2.4 i Programprospektet tillämpas.

Nedläggning av Aktieindexet:

Punkt 6.13.2.5 i Programprospektet tillämpas.

Korrigering av Aktieindexets värde:

Punkt 6.13.2.6 i Programprospektet tillämpas.

Emittentens rätt till återbetalning i förtid och
ändring av de Lånespecifika villkoren på grund
av en ändring i ett Säkringsinstrument:
Punkt 6.13.4 i Programprospektet tillämpas.
Störning i Säkringsinstrument:

Emittenten har rätt att i säkringssyfte äga, inneha, förvärva, upprätta på nytt, byta
ut, häva och sälja en Underliggande tillgång eller en del av den, ingå avtal i
anslutning till en Underliggande tillgång samt i säkringssyfte utföra placeringar i
anslutning till den Underliggande tillgången. Om Emittenten enligt sin bedömning
inte har möjlighet att genomföra det som nämns ovan eller om det trots de åtgärder
som rimligen kan krävas är väsentligt svårare eller dyrare än det ursprungliga, får
Emittenten besluta att ersätta den Underliggande tillgången med en ersättande
Underliggande tillgång.
Om Emittenten inte hittar en lämplig ersättande Underliggande tillgång eller om
den inte leder till ett skäligt slutresultat, kan Emittenten beräkna Indexgottgörelsen
i förtid och fastställa Återbetalningsbeloppet. Då Emittenten fastställt
Återbetalningsbeloppet
ska
Emittenten
meddela
borgenärerna
Återbetalningsbeloppet och vilken räntesats Lånet i fortsättningen är bundet till.
Emittenten betalar marknadsränta på Återbetalningsbeloppet. Lånet och räntan
återbetalas på Återbetalningsdagen.
Emittenten har vid en störning i Säkringsinstrumentet rätt att ändra de
Lånespecifika villkoren på det sätt som Emittenten anser vara nödvändigt.

Övriga villkor
Information om volatiliteten för
Aktierna i Aktieindexet:
Upplysningar om emissionen

Information om volatiliteten för Aktier som ingår i Aktieindexet fås på begäran från
teckningsställena.

Beslut och bemyndiganden
med stöd av vilka Lånet emitteras:
Pohjolas styrelses bemyndigande 15.12.2011, med stöd av vilket ett beslut om
emission av Lånet har fattats 24.8.2012.
Emissionens natur:

Enskilt lån
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Teckningsställen:

Teckningsställena utgörs av OP-Pohjola anl:s medlemsandelsbankers och
Helsingfors OP Bank Abp:s kontor. Som teckningsställe fungerar också OPPohjola-gruppens internetsidor på adressen www.op.fi/masslan, varvid tecknaren
ska ha ett avtal om andelsbankens nättjänst.

Teckningsrätter:

Teckningsrätten är inte begränsad.

Teckningsprovision:

Ingen teckningsprovision

Registrering av värdeandelar:

Värdeandelarna registreras på det värdeandelskonto som tecknaren uppgett senast
den femte (5) Bankdagen efter Emissionsdagen i enlighet med de bestämmelser
om värdeandelssystemet och värdeandelskonton som ingår i lagstiftningen samt
Euroclear Finland Ab:s regler och beslut som fattas på basis av dessa regler.

Emissionskurs:

Alternativ Neutral 100 %
Alternativ Plus 110 %

Betalning av teckning:

Allt i ett vid teckningen.

Lånets effektiva avkastning och duration:

Den slutliga effektiva avkastning som räknas ut för Lånets Alternativ är beroende av
den eventuella Indexgottgörelsen, vilket betyder att den slutliga effektiva
avkastningen inte kan räknas ut på förhand. Om placeraren håller Lånet till
Återbetalningsdagen och ingen Indexgottgörelse att betala uppkommer, blir Lånets
effektiva avkastning noll (0) i Alternativ Neutral och, på grund av överkursen,
negativ, -1,87 % i Alternativ Plus.
Den genomsnittliga viktade återbetalningstiden för Lånets kassaflöden, dvs.
Macaulays duration, är 5 år och 16 dagar.

Teckningsförbindelser:

Nej

Uppskattning av det kapital
som inkommer till Emittenten:
Till Emittenten inkommer enligt uppskattning 103 % av det tecknade nominella
kapitalet efter provisioner och kostnader som hänför sig till emissionen.
Struktureringskostnad och planerat
användningsändamål för kapitalet:
Struktureringskostnaden för lånet baserar sig på värdena på lånets ränte- och
derivatplaceringar
på
värderingsdagen
14.8.2012.
Den
årliga
struktureringskostnaden är cirka 0,82 % p.a. av Lånets nominella belopp.
Struktureringskostnaden fastställs lånespecifikt. Storleken på kostnaden beror bl.a.
på marknadsläget, såsom variationer i räntorna och volatiliteten på marknaden. I
struktureringskostnaden ingår alla kostnader som emittenten har på grund av lånet,
såsom emissions-, licens-, material-, marknadsförings-, avvecklings- och
förvarskostnader. Emittenten tar inte ut någon separat teckningsprovision för Lånet.
Lånet utgör en del av emittentens kapitalanskaffning.
Lånets ISIN-kod:
Börsnotering och uppskattning
av när noteringen inleds:

Var Programprospektet kan fås:

Alternativ Neutral: FI4000047055
Alternativ Plus: FI4000047063
Ja. På NASDAQ OMX Helsingfors inom tre (3) månader från emissionen av Lånet,
ifall det belopp som emitterats av Lånet uppgår till minst det minimibelopp som
anges i börsens regler.
Programprospektet och de Lånespecifika villkoren för ett enskilt Lån som emitteras
inom Programmet samt övriga handlingar som ansluter sig till dem kan fås
avgiftsfritt från teckningsställena under respektive kontors öppettid samt på OP-
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Pohjola-gruppens nätsidor www.op.fi/masslan
teckningstiden för Lånet börjar.
Lånespecifika risker:

två

(2)

Bankdagar

innan

Om placeraren håller Lånet till Återbetalningsdagen (2.11.2017), är dess nominella
kapital inte föremål för en risk för förändringar i valutakurserna, räntorna eller
aktiekurserna. På Återbetalningsdagen betalas till Värdeandelsinnehavaren minst
Lånets nominella belopp. En överlåtelseförlust kan uppkomma för ett Lån som sålts
före Återbetalningsdagen.
Lånets indexgottgörelse är föremål för en risk för förändringar i valutakurserna.
Förändringarna i valutakurserna kan öka eller minska Indexgottgörelsen.
Avkastningen på Lånets alternativ är beroende av den eventuella Indexgottgörelsen
(se punkten "Indexgottgörelse" nedan). Det är möjligt att aktieindexet OMX Helsinki
25TM som utgör Underliggande tillgång under löptiden utvecklas så att
Indexgottgörelsen är noll (0). I så fall betalas på Återbetalningsdagen i såväl
Alternativ Neutral som Alternativ Plus endast Lånets nominella kapital. Om
placeraren håller Lånet till Återbetalningsdagen och ingen Indexgottgörelse att
betala uppkommer, blir Lånets effektiva avkastning på grund av överkursen i
Alternativ Plus negativ, -1,87 %.
Om Lånet återbetalas i förtid på grund av en ändring i ett Säkringsinstrument,
betalar Emittenten till Värdeandelsinnehavarna det marknadsvärde som
Kalkyleringsagenten enligt god marknadssed fastställt för Lånet vid den tidpunkt då
Säkringsinstrumentet ändras. Marknadsvärdet kan vara större eller mindre än
Lånets nominella belopp.

Risken för förlust av Lånets nominella kapital:

Placeraren kan förlora Lånets nominella kapital eller en del av det, om Lånet
återbetalas i förtid på grund av en ändring i ett Säkringsinstrument. Till
återbetalningen av Lånets nominella kapital ansluter sig en risk för Emittentens
återbetalningsförmåga under löptiden.

Överkursrisk:

Om ingen Indexgottgörelse att betala uppkommer, kan placeraren i Alternativ Plus
förlora skillnaden mellan det belopp placeraren betalat och Lånets nominella
kapital.

Helsingfors den 30 augusti 2012
POHJOLA BANK ABP

INDEXGOTTGÖRELSE
I Alternativ Neutral och i Alternativ Plus betalas på Återbetalningsdagen på det nominella kapitalet för hela löptiden en eventuell
Indexgottgörelse som bestäms enligt formeln nedan på basis av utvecklingen av aktieindexet OMX Helsinki 25TM.
Avkastningskoefficienterna är preliminära. Den preliminära Avkastningskoefficienten är i Alternativ Neutral 0,70 (minst 0,50) och i
Alternativ Plus 1,90 (minst 1,50). De slutliga Avkastningskoefficienterna fastställs senast på Emissionsdagen.
En förutsättning för att Indexgottgörelsen ska betalas är att Värdeförändringen i Aktieindexet är positiv. Om Värdeförändringen i
Aktieindexet är noll (0) eller negativ, betalas i bägge alternativen endast Lånets nominella kapital på Återbetalningsdagen.
Aktieindexet utgörs av aktieindexet OMX Helsinki 25TM (Bloomberg: HEX25 Index), som beräknas och publiceras av The NASDAQ
OMX Group Inc, och som består av de 25 mest omsatta aktierna på börsen OMX Helsingfors (nedan "Aktieindex"). OMX Helsinki
25TM är ett prisindex där varje bolag har maximivikten 10 %. Sammansättningen av indexet justeras två gånger per år. Pohjola Bank
Abp har ingått ett licensavtal med NASDAQ som berättigar till användningen av Aktieindexet. Tilläggsinformation om Aktieindexet
finns att få på adressen www.nasdaq.com.
Kalkyleringsagenten räknar ut Indexgottgörelsen enligt följande:
Indexgottgörelse = Värdeförändringen i Aktieindexet x Avkastningskoefficienten
1
0%,

1,3

1

Aktieindexets Avslutskurst är indexets Slutvärde på Slutdagen.
Aktieindexets Avslutskurst-1 är indexets Startvärde på Startdagen.
Indexgottgörelsen bestäms enligt det som sagts ovan så att de 57 lägsta månatliga indexförändringarna av totalt 60
månatliga indexförändringar under löptiden multipliceras sinsemellan (de tre högsta månatliga indexförändringarna
beaktas inte) och från produkten dras av ett. Varje månad som ingår i löptiden börjar månadens 17 dag (Startdag) och
slutar den följande månadens 17 dag (Slutdag) i enlighet med lånevillkoren. Det minsta möjliga värdet på Indexgottgörelsen
är noll.
Exempel på hur Indexgottgörelsen räknas ut
Exemplen beskriver inte lånets historiska eller förväntade utveckling.

Exempel 1
Neutral
Emissionskurs
100 %
Placeringens nominella belopp, €
15 000
Placeraren betalar, €
15 000
Värdeförändring i aktieindexet
50 %
Avkastningskoefficient*
0.70
Indexgottgörelse
35.00 %
Till placeraren betalas €
20 250
Effektiv årsavkastning
6.13 %
* Avkastningskoefficienten är preliminär.

Plus
110 %
15 000
16 500
50 %
1.90
95.00 %
29 250
12.02 %

Exempel 2
Neutral
100 %
15 000
15 000
-50 %
0.70
0.00 %
15 000
0.00 %

Plus
110 %
15 000
16 500
-50 %
1.90
0.00 %
15 000
-1.87 %

Exempel 3
Neutral
100 %
15 000
15 000
15 %
0.70
10.50 %
16 575
2.00 %

Plus
110 %
15 000
16 500
15 %
1.90
28.50 %
19 275
3.13 %

Startvärdet är Aktieindexets Avslutskurs på Startdagen.
Slutvärdet är Aktieindexets Avslutskurs på Slutdagen.
Den första Startdagen är 17.10.2012. Den följande Startdagen är den första Slutdagen, dvs. 17.11.2012, och varje Startdag efter
det är den följande månadens Slutdag så att den sista Startdagen är 17.9.2017. Om Startdagen i fråga inte för Aktieindexet är en
Tidtabellsenlig Börsdag, framskjuts Startdagen till följande Tidtabellsenliga Börsdag.
Slutdagen är den 17 varje månad som ingår i löptiden så att den första Slutdagen är 17.11.2012 och den sista Slutdagen är
17.10.2017. Om Slutdagen i fråga inte för Aktieindexet är en Tidtabellsenlig Börsdag, framskjuts Slutdagen till följande
Tidtabellsenliga Börsdag.
Aktieindexets Avslutskurs är det officiella stängningsvärde för Aktieindexet som beräknas och publiceras av den sammanslutning
som beräknar och publicerar Aktieindexet.
Tidtabellsenlig Börsdag är varje dag då den sammanslutning som beräknar och publicerar respektive Aktieindex normalt har för
avsikt att beräkna och publicera Aktieindexets värde och då avsikten är att den Derivatbörs/de Derivatbörser som ansluter sig till
Aktieindexet håller öppet för handel som normalt.
Fondbörsen är den börs där handeln med respektive aktie som ingår i Aktieindexet vid respektive tidpunkt huvudsakligen äger rum
enligt Kalkyleringsagentens bedömning.
Derivatbörsen är den börs eller de börser där handel med options- eller terminskontrakt relaterade till Aktieindexet huvudsakligen
äger rum enligt Kalkyleringsagentens bedömning.
Börsdag är en dag då handel med aktier eller index som ingår i den underliggande tillgången kan bedrivas på Fondbörsen enligt
Kalkyleringsagentens bedömning.
Börsstörningsdag är varje Tidtabellsenliga Börsdag då den sammanslutning som beräknar eller publicerar Aktieindexet inte
beräknar eller publicerar Aktieindexets värde, då en Derivatbörs som ansluter sig till Aktieindexet inte håller öppet under tidpunkten
för den egentliga handeln eller då ett Marknadsavbrott anses föreligga.
Licens
Pohjola Bank Abp har enligt licensavtalet rätt att använda nedan nämnda index i samband med den här masslåneemissionen. Enligt
licensavtalet är Pohjola Bank Abp skyldig att införliva följande text i de här Lånevillkoren och i allt marknadsföringsmaterial:

The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The NASDAQ OMX Group, Inc. or
its affiliates (NASDAQ OMX, with its affiliates, are referred to as the “Corporations”). The
Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of
descriptions and disclosures relating to, the Product(s). The Corporations make no representation or
warranty, express or implied to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding
the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the ability of
the Nasdaq-100 Index® to track general stock market performance. The Corporations' only
relationship to Pohjola Bank plc (“Licensee”) is in the licensing of the Nasdaq®, OMX®, OMX
Helsinki 25 IndexTM, OMXH25TM, and OMXH25 IndexTM registered trademarks, and certain trade
names of the Corporations and the use of the OMXH25 IndexTM which is determined, composed and
calculated by NASDAQ OMX without regard to Licensee or the Product(s). NASDAQ OMX has no
obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in
determining, composing or calculating the OMXH25 IndexTM. The Corporations are not responsible
for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the
Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s)
is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the
administration, marketing or trading of the Product(s).
THE CORPORATIONS DO NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR UNINTERRUPTED
TM
CALCULATION OF THE OMXH25 INDEX
OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE

CORPORATIONS MAKE NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED
BY LICENSEE, OWNERS OF THE PRODUCT(S), OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE
®
OF THE NASDAQ-100 INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE CORPORATIONS MAKE NO
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE
OMXH25 INDEXTM OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE
FOREGOING, IN NO EVENT SHALL THE CORPORATIONS HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST
PROFITS OR SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN
IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

BILAGA: LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR POHJOLA FINLAND XII/2012
Pohjola Bank Abp har 15.10.2012 beslutat fastställa följande punkter i de Lånespecifika villkoren för Pohjola Finland
XII/2012 som försetts med termen "preliminärt".
Lånets nominella belopp

Lånets nominella belopp har fastställts till 25 430 000 euro.

Avkastningskoefficienter

Som Avkastningskoefficient i Alternativ Neutral har fastställts 0,65
(preliminärt 0,70)
Som Avkastningskoefficient i Alternativ Plus har fastställts 1,90
(preliminärt 1,90)

Helsingfors den 15 oktober 2012
POHJOLA BANK ABP

