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LIITTYY 28.6.2012 PÄIVÄTTYYN OHJELMAESITTEESEEN 

 
 

Danske Bank A/S ja Danske Bank Oyj (aiemmin Sampo Pankki Oyj) täydentävät 28.6.2012 päivättyä 
ja 8.8.2012 sekä 5.11.2012 täydennettyä joukkovelkakirjaohjelman ohjelmaesitettään (jäljempänä 
”ohjelmaesite”) tämän täydennyksen (jäljempänä ”ohjelmaesitteen täydennys”) mukaisesti. 
Ohjelmaesitteen täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen kanssa.  

Ohjelmaesitteessä määritellyillä käsitteillä on sama merkitys kuin tässä ohjelmaesitteen 
täydennyksessä.    

Danske Bank A/S vastaa ohjelmaesitteen täydennyksestä muuten paitsi Danske Bank Oyj:tä 
koskevien tietojen osalta ja vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että ohjelmaesitteen 
täydennyksessä tältä osin annetut tiedot vastaavat sen parhaan ymmärryksen mukaan tosiseikkoja ja että 
tiedoista ei ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. 

Danske Bank Oyj vastaa ohjelmaesitteen täydennyksestä Danske Bank Oyj:tä koskevien tietojen 
osalta ja vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että ohjelmaesitteen täydennyksessä tältä osin 
annetut tiedot vastaavat sen parhaan ymmärryksen mukaan tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois 
mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. 

 

TILINPÄÄTÖS JA TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 

Danske Bank A/S julkisti 31.12.2012 päättyneen tilikautensa tilintarkastetun tilinpäätöksen (jäljempänä 
”tilinpäätös”) 7.2.2013. Tällä ohjelmaesitteen täydennyksellä tilinpäätös sisällytetään viittaamalla 
ohjelmaesitteeseen.  

Danske Bank Oyj julkisti 31.12.2012 päättynyttä tilikauttansa koskevan tilintarkastamattoman 
tilinpäätöstiedotteen (jäljempänä ”tilinpäätöstiedote”) 7.2.2013. Tällä ohjelmaesitteen täydennyksellä 
tilinpäätöstiedote sisällytetään viittaamalla ohjelmaesitteeseen.  

Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat nähtävillä verkko-osoitteessa www.danskebank.fi/joukkolainat. 

 

VEROTUS 

Sivulla 33 otsikon “Verotus” alle olevaan tekstiin lisätään seuraava kappale: 

”Hallituksen esitykseen 32/2012 sisältynyt tässä ohjelmaesitteessä kuvattu korkotulon lähdeverosta 
annetun lain muutos on tullut voimaan esityksen mukaisena 1.1.2013 lukien lailla 778/2012.” 

 

OIKEUDENKÄYNNIT 

Sivulla 43 otsikon “Oikeudenkäynnit” alla oleva toinen kappale korvataan seuraavalla tekstillä: 

“Danske Bankiin A/S:een tai sen tytäryhtiöihin ei ainakaan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 
ole kohdistunut valtiollisia tai oikeudellisia toimenpiteitä taikka välimiesmenettelyjä (eikä tällaisia 
toimenpiteitä tai menettelyjä Danske Bank A/S:n parhaan tiedon mukaan ole vireillä tai näköpiirissä), joilla 
on tai on lähimenneisyydessä saattanut olla erikseen tai yhdessä huomattava vaikutus Danske Bank A/S:n 
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tai Danske Bank A/S:n ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettuun kannattavuuteen tai taloudelliseen 
asemaan.” 

 

Sivulla 54 otsikon “Oikeudenkäynnit” alla oleva teksti korvataan seuraavalla tekstillä: 

“Danske Bank Oyj:een tai sen tytäryhtiöihin ei ainakaan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ole 
kohdistunut valtiollisia tai oikeudellisia toimenpiteitä taikka välimiesmenettelyjä (eikä tällaisia toimenpiteitä 
tai menettelyjä Danske Bank Oyj:n parhaan tiedon mukaan ole vireillä tai näköpiirissä), joilla on tai on 
lähimenneisyydessä saattanut olla erikseen tai yhdessä huomattava vaikutus Danske Bank Oyj:n tai 
Danske Bank Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettuun kannattavuuteen tai taloudelliseen asemaan.” 

 

VIITATUT ASIAKIRJAT 

Sivulla 56 olevan viitattuja asiakirjoja koskevan luettelon alkuun lisätään seuraava teksti: 

 

Tieto Lähde 

”Danske Bank A/S-konsernin tilintarkastettu tilinpäätös vuodelta 
2012   

Vuosikertomus 2012 sivut 48 - 191 

Danske Bank A/S-konsernin vuoden 2012 tilintarkastuskertomukset  Vuosikertomus 2012 sivut 193 - 194 

Danske Bank Oyj tilinpäätöstiedote 31.12.2012  
Danske Bank Oyj tilinpäätöstiedote 
31.12.2012 sivut 1 - 28” 

Viittaamalla sisällytetyissä asiakirjoissa olevat muut tiedot kuin ne, jotka on mainittu yllä olevassa 
taulukossa otsikon ”Tieto” alla, ovat lisätietoa, jota Euroopan komission asetuksen (EY) 809/2004 
sovellettavaksi tulevat liitteet eivät edellytä.         

YLEISTÄ 

Danske Bank A/S:n tuorein tilintarkastettu tilinpäätös koskee 31.12.2012 päättynyttä tilikautta. Tuon 
päivämäärän jälkeen Danske Bank A/S:n tai Danske Bank A/S-konsernin taloudellinen asema ei ole 
merkittävästi muuttunut. Mainitun päivämäärän jälkeen Danske Bank A/S:n tai Danske Bank A/S-konsernin 
kehitysnäkymissä ei ole tapahtunut olennaista kielteistä muutosta. 

Jos (a) tämän ohjelmaesitteen täydennyksen tai sillä ohjelmaesitteeseen viittaamalla liitetyn asiakirjan 
ja (b) ohjelmaesitteen tai siihen muuten viittaamalla liitetyn asiakirjan välillä on ristiriitaa, (a) kohdan 
mukaisen asiakirjan sisältö on ratkaiseva. 

Tässä ohjelmaesitteen täydennyksessä esitettyjen tietojen lisäksi ei ohjelmaesitteessä annettujen 
tietojen osalta ole ohjelmaesitteen julkistamispäivän jälkeen ilmennyt merkittäviä asiaan vaikuttavia 
tekijöitä tai merkittäviä virheitä taikka epätarkkuuksia. 

Ohjelmaesitteen kohdassa “Riskitekijät” käsitellään eräitä riskejä, jotka tulee ottaa huomioon 
joukkovelkakirjaohjelman alla tarjottavien lainojen yhteydessä. 

Arvopaperimarkkinalain (746/2012) 4 luvun 14 §:n 3 momentin mukaisesti merkitsijöillä, jotka ovat 
sitoutuneet merkitsemään lainaa ennen tämän ohjelmaesitteen täydennyksen julkaisemista ja joiden 
lainaosuuksia ei ollut toimitettu merkitsijöille ennen ohjelmaesitteen täydennyksen julkaisemista, on oikeus 
perua päätöksensä kahden pankkipäivän kuluessa ohjelmaesitteen täydennyksen julkaisupäivästä 
13.2.2013. 

 


