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DANSKE BANK A/S 

SAMPO PANKKI OYJ 

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 

2 000 000 000 EUROA 

 

OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 2 / 5.11.2012 

LIITTYY 28.6.2012 PÄIVÄTTYYN OHJELMAESITTEESEEN 

 
 

Danske Bank A/S ja Sampo Pankki Oyj täydentävät 28.6.2012 päivättyä ja 8.8.2012 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 vastaa ohjelmaesitteen täydennyksestä muuten paitsi Sampo Pankkia koskevien 
tietojen osalta ja vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että ohjelmaesitteen täydennyksessä 
annetut tiedot vastaavat sen parhaan ymmärryksen mukaan tosiseikkoja ja että tiedoista ei ole jätetty pois 
mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. 

Sampo Pankki vastaa ohjelmaesitteen täydennyksestä Sampo Pankkia 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. 

 

OSAVUOSIKATSAUS – VUODEN 2012 ENSIMMÄISET YHDEKSÄN KUUKAUTTA 

Danske Bank A/S julkisti 30.9.2012 päättynyttä yhdeksän kuukauden jaksoa koskevan 
tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen (jäljempänä ”osavuosikatsaus Q3/2012”) 30.10.2012. 
Tällä ohjelmaesitteen täydennyksellä osavuosikatsaus Q3/2012 sisällytetään viittaamalla 
ohjelmaesitteeseen.  

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

 

VIIMEAIKAISIA TAPAHTUMIA DANSKE BANKISSA 

Danske Bank ilmoitti 30.10.2012, että sen hallitus oli päättänyt osakeannin järjestämisestä 
tarkoituksena hankkia noin DKK 7 miljardia (EUR 938 miljoonaa)

1
 uutta omaa pääomaa nopeutetulla 

tarjouskirjamenettelyllä. Annissa tarjotut 76.880.966 uutta osaketta (kukin nimellisarvoltaan DKK 10 
(EUR 1,34)) muodostavat noin 8,3 % antia edeltävästä ja noin 7,6 % annin jälkeisestä Danske 
Bankin rekisteröidystä osakepääomasta. Osakkeen merkintähinta oli DKK 93 (EUR 12,47) ja annilla 
kerättiin pankille bruttovaroina DKK 7.149.929.838 (EUR 958.461.331). Danske Bankin 
osakepääoma koostuu korotuksen jälkeen 1.008.620.000 nimellisarvoltaan DKK 10 (EUR 1,34) 
arvoisesta osakkeesta ja on kokonaisnimellisarvoltaan DKK 10.086.200.000 (EUR 1.352.073.782).     

                                                      
1
 DKK-määrät on muunnettu euroiksi valuuttakurssilla EUR 1 = DKK 7,4598 

http://www.sampopankki.fi/joukkolainat
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OIKEUDENKÄYNNIT 

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

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

 

SAMPO PANKIN NIMENMUUTOS 

Sivulla 51 otsikon “Sampo Pankki” alla olevan tekstin viimeinen kappale korvataan seuraavalla 
tekstillä: 

”Danske Bankin omaksuman käytännön mukaisesti toimintaa tullaan jatkossa harjoittamaan kaikissa 
maissa yhtenäisesti Danske Bank-nimen alla. Sampo Pankki Oyj:n toiminimi muuttuu Danske Bank Oyj:ksi 
15.11.2012 lukien. Pankin postinumeroksi tulee samanaikaisesti 00075 DANSKE BANK.” 

 

VIITATUT ASIAKIRJAT 

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

 

”Danske Bank-konsernin tilintarkastamaton osavuosikatsaus 
30.9.2012 päättyneeltä yhdeksältä kuukaudelta   
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YLEISTÄ 

Danske Bankin tuorein tilintarkastamaton osavuosikatsaus koskee 30.9.2012 päättynyttä yhdeksän 
kuukauden jaksoa. Tuon päivämäärän jälkeen Danske Bankin tai Danske Bank-konsernin taloudellinen asema 
ei ole merkittävästi muuttunut. Danske Bankin tuorein tilintarkastettu tilinpäätös koskee 31.12.2011 päättynyttä 
tilikautta. Tuon päivämäärän jälkeen Danske Bankin tai Danske Bank-konsernin tulevaisuudennäkymissä 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 (495/1989) 2 luvun 3b §:n 2 momentin mukaisesti merkitsijöillä, jotka ovat 
merkinneet tai sitoutuneet merkitsemään lainaa ennen tämän ohjelmaesitteen täydennyksen julkistamista, 
on oikeus peruuttaa päätöksensä kahden pankkipäivän kuluessa ohjelmaesitteen täydennyksen 
julkistamisesta 5.11.2012. 

 


