TÄYDENNYSASIAKIRJA 7.12.2015
Nooa Säästöpankki Oy:n Säästöpankki Sijoitusobligaatio Finanssiyhtiöt Tuotto Arvopaperiliitteen ja
tiivistelmän täydennys
Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluva Nooa Säästöpankki Oy julkaisi 11.11.2015 sijoitusobligaatioon
(”Sijoitusobligaatio Finanssiyhtiöt”) liittyvän Arvopaperiliitteen ja tiivistelmän. Sijoitusobligaatio
Finanssiyhtiöiden merkintäaika alkoi 16.11.2015 klo 10.00 ja päättyi 4.12.2015 merkintäpaikkojen
sulkeutuessa.
Arvopaperiliitteen ja tiivistelmän sivuilla 14 ja 40 kohdassa ”Luottoluokitukset” oleva teksti (”Luottoluokituslaitos
Standard & Poor's myönsi 7.4.2015 Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:lle pitkäaikaisen investointitason
(investment grade) luottoluokituksen 'A-' ja lyhytaikaisen investointitason luottoluokituksen 'A-2'. Näkymät ovat
negatiiviset. Annettu luokitus heijastelee Standard & Poor's:n käyttämien kriteerien mukaan tehtyä arviota,
jossa arvioitiin muun muassa Säästöpankkiryhmän liiketoiminta-asemaa, taloudellista suoriutumista, pääomaja likviditeettipuskureita, riskiprofiilia sekä varainhankintaa.”) korvataan tekstillä:
”Luottoluokituslaitos Standard & Poor's Rating Services (S&P) uudelleen arvioi Säästöpankkien Keskuspankki
Suomi Oyj:n pitkäaikaisen luottoluokituksen. Aiempi arvio luokasta 'A-' (negatiiviset näkymät) muutettiin
luokkaan 'BBB+' (vakaat näkymät). Lyhytaikainen luottoluokitus pysyi samalla tasolla ('A-2') kuin edellisessä
arviossa huhtikuussa 2015. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj toimii Säästöpankkiryhmän
keskusluottolaitoksena.
S&P tuo esille raportissaan, että Euroopan unionin elvytys- ja kriisinratkaisujärjestelmän (BRRD) voimaantulo
ensi vuoden alusta vähentää ennakoitavuutta valtion tukeen systeemisesti tärkeille pankeille Euroopassa.
Siksi S&P on uudelleen luokitellut valtion tuen epävarmaksi ("uncertain") ja poistaa valtion tuen luokitusta
parantavana lisätekijänä kaikkien arvioitavien eurooppalaispankkien osalta, joiden kotivaltiot implementoivat
BRRD:n lainsäädäntöönsä. Ensi vuoden alusta Suomi on mukana BRRD:ssä ja samalla Säästöpankkien
Keskuspankki Suomi Oyj:llä, kuten muiltakin suomalaisilta reitatuilta pankeilta, poistuu tämä luokitusta
mahdollisesti parantunut lisätekijä. Raportista käy myös ilmi, että Suomen valtion heikentyneistä
talousnäkymistä huolimatta S&P:n positiiviset odotukset Säästöpankkiryhmän tuloksentekokyvystä ja
strategian toimivuudesta nostavat Säästöpankkien Keskuspankki Oyj:n luottoluokituksen näkymät vakaiksi.”
Sijoittajien oikeus perua arvopapereiden merkintä- tai ostopäätös
Sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään tai ostamaan arvopapereita ennen Arvopaperiliitteen ja
tiivistelmän täydennyksen julkaisemista, on oikeus perua päätöksensä kahden pankkipäivän kuluessa siitä,
kun täydennys on julkaistu. Merkintöjen perumiset voidaan tehdä merkintäpaikoissa eli verkkopankissa, Nooa
Säästöpankki Oy:n konttoreissa ja niiden säästöpankkien konttoreissa, jotka ovat liittyneet Nooa Säästöpankki
Oy:n ja Säästöpankkiliiton väliseen merkintäpaikkana toimimista koskevaan sopimukseen edellä mainittuna
peruuttamisaikana.

