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• Vuotuinen nimelliskorko 1,25 %

•  Tuotto määräytyy emissiokurssin mukaan

• Laina-aika 5 vuotta 3 kuukautta

Lainan merkitseminenLainaehdot lyhyesti

Liikkeeseenlaskupäivä  1.11.2017

Merkintäaika  1.11.2017 – 15.12.2017

Minimimerkintä  1 000 euroa

Merkinnän maksaminen   Merkintähinta sekä liikkeeseen-

laskupäivästä merkintäpäivään 

saakka kertynyt korko maksetaan 

merkittäessä.

Merkintäsitoumus   Merkintäsitoumuksia tai muita 

liikkeeseenlaskuun liittyviä 

sitoumuksia ei ole annettu.

Yli- tai alimerkintä   Liikkeeseenlaskija päättää 

toimenpiteistä mahdollisessa 

yli- tai alimerkintätilanteessa. 

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus 

keskeyttää merkintä tai jatkaa 

merkintäaikaa yhdellä (1) viikolla.

Velkakirjat   Laina on arvo-osuusmuotoinen. 

Arvo-osuudet kirjataan mer-

kitsijöiden arvo-osuustileille 

merkintä ajan päätyttyä.

Maksut   Lainan korko ja pääoma 

 maksetaan sille, jolla asian-

omaisen arvo-  osuustilin tietojen 

mukaan on oikeus saada suoritus 

erä päivän alkaessa.

Palkkiot   Lainan merkitsemisestä ei peritä 

merkintäpalkkiota eikä muita 

kuluja.

Lainalla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla veloilla eikä lainalle ole asetettu vakuutta.

Tässä esitteessä on lainaehdot lyhyesti. Sijoittajan tulee lisäksi tutustua huolellisesti myös Tarjousesitteeseen,  

joka sisältää täydelliset lainaehdot, tietoja liikkeeseenlaskijasta sekä lainaan liittyvistä riskitekijöistä.  

Tarjousesite on saatavilla Oma Säästöpankki Oyj:n konttoreista sekä osoitteesta www.omasp.fi/Debentuurilaina

Liikkeeseenlaskija  Oma Säästöpankki Oyj

Lainan määrä  enintään 15 000 000 euroa

Laina-aika  5 vuotta 3 kuukautta 

(1.11.2017 – 1.2.2023) 

Korko   nimelliskorko on kiinteä 1,25 %

Koronmaksupäivät  1.2.2019, 1.2.2020, 1.2.2021,  

1.2.2022, 1.2.2023

Emissiokurssi  vaihtuva 98 – 102 %,  

todennäköinen 100 %

Tuotto  Lainan tuotto riippuu emissiokurssista, 

jos emissiokurssi on alle 100 %, tuotto 

on suurempi, emissiokurssin ollessa 

yli 100 % tuotto on pienempi kuin 

 nimelliskorko.

Vakuus  Lainalla on huonompi etuoikeus kuin 

liikkeeseenlaskijan muilla veloilla eikä 

lainalle ole asetettu vakuutta.

Verotus   Lainan korkotuotosta peritään 

 lähdevero.

• Merkintäaika 1.11.2017 – 15.12.2017

•  Merkintäpaikka Oma Säästöpankki Oyj:n konttorit

• Ei merkintäpalkkiota eikä muita kuluja



Riskit

Maailmantalouden ja finanssimarkkinoiden epä varmuus-
tekijät voivat vaikuttaa negatiivisesti muun muassa 

liikkeeseen laskijan tulokseen, varallisuuteen, likviditeettiin, 

liiketoimintaan ja / tai taloudelliseen asemaan.

Kilpailukyky voi heikentyä, jos liikkeeseenlaskija ei onnistu 

hinnoittelussa tai tuotekehityksessä tai liikkeeseenlaskijan 

nykyiset tai vielä tuntemattomat kilpailijat menestyvät paremmin 

hinnoittelussaan tai tuotekehityksessään.

Strategisten ja/tai operatiivisten riskien hallinnan 
 epäonnistumisella voi olla olennaiset kielteiset vaikutukset 

 pankin/liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan, taloudelliseen 

 asemaan, toiminnan tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin ja  

siten pankin kykyyn täyttää maksuvelvoitteensa.

Avainhenkilöiden menettämisellä voi olla merkittävä haitalli-

nen vaikutus liikkeeseenlaskijan liiketoimintaan, taloudelliseen 

asemaan, toiminnan tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin ja siten 

liikkeeseenlaskijan kykyyn täyttää velvoitteensa.

Tietojärjestelmä- ja tietoturvariskit. Koska liikkeeseenlaskijan 

 toiminta riippuu luottamuksellisesta ja turvallisesta tietojen-

käsittelystä, tietojärjestelmä- ja tietoturvaongelmien hallinta ja 

käsittely voivat aiheuttaa häiriöitä tai viivytyksiä liikkeeseenlaskijan 

asiakaspalvelussa, millä voi olla haitallisia vaikutuksia pankin mainee-

seen ja johtaa asiakasmenetyksiin ja asiakkaiden korvausvaatimuksiin.

Sääntelyn ml. verosääntelyn muutoksista ja säännösten 
noudattamattomuudesta aiheutuvat riskit. Liikkeeseenlaskija 

toimii säännellyllä toimialalla ja sääntelyyn tehdään ja tullaan 

jatkuvasti tekemään merkittäviä muutoksia, minkä vuoksi ei ole 

varmuutta siitä, että kaikki sääntelyriskit mukaan lukien veroriskit 

olisivat havaittavissa tai vältettävissä.

Riita- ja rikosasioista sekä viranomaismenettelystä  
voi aiheutua liikkeeseenlaskijalle sakkoja sekä velvollisuus 

 maksaa vahingonkorvauksia. 

Kriisinratkaisudirektiivin mukaiseen kriisinratkaisumenettelyn  
piiriin joutuminen tarkoittaa, että rahoituslaitoksen velka-

kirjojen arvoa voidaan alentaa tai muuntaa velka omiin varoihin 

luettaviksi rahoitusvälineiksi.

Liikkeeseenlaskijariski. Mikäli liikkeeseenlaskija tulee laina- 

aikana maksukyvyttömäksi, sijoittajien debentuurilainaan 

 perustuvilla saatavilla on huonompi etuoikeus kuin liikkeeseen-

laskijan muilla sitoumuksilla, ja sijoittaja voi menettää sijoitta-

mansa pääoman ja koron osittain tai kokonaan. 

Jälkimarkkinoiden puuttuminen. Listaamattomalla lainalla ei 

ole järjestettyjä jälkimarkkinoita, joten debentuurilaina voi olla 

vaikeasti myytävissä. 

Debentuurin verokohtelussa tapahtuvat muutokset 

 laina- aikana voivat vaikuttaa sijoittajan asemaan negatiivisesti. 

Basel III -säädösten implementoinnista aiheutuvat riskit 

 johtuvat uusien säädösten tuomista merkittävistä muutoksista pank-

keihin sovellettavaan toiminnan vakauden valvontajärjestelmään.

Luottoriskin hallinnassa epäonnistuminen voi johtaa asiakas-

vastuista syntyvien riskien tulos- ja vakavaraisuusvaikutusten 

kasvuun yli hyväksyttävän tason.

Liikkeeseenlaskijan ongelmat rahoituksen saatavuudessa ja 
kustannuksissa syntyy, kun saamisten ja velkojen maturiteetit 

poikkeavat toisistaan tai saatavat ja velat ovat liiaksi keskittyneet 

yksittäisille vastapuolille.

Likviditeetinhallinnassa epäonnistumisella tarkoitetaan 

sitä, että pankki ei pysty täyttämään maksuvelvollisuuksiaan 

ja jälleen rahoittamaan erääntyviä lainojaan, esimerkiksi jos 

 markkinatilanne heikkenee merkittävästi.

Epäedulliset muutokset korkotasossa voivat vaikuttaa pankin 

tulokseen ja vakavaraisuuteen. Korkoriski aiheutuu saatavien 

ja velkojen toisistaan poikkeavista korkoperusteista sekä eri-

aikaisista korontarkistus- tai erääntymisajankohdista.

Johdannaisten avulla tapahtuvassa korkoriskin hallinnassa 
epäonnistuminen voi johtaa siihen, että liikkeeseenlaskijan joh-

dannaissopimuksiin perustuva suojautuminen on riittämätöntä.

Markkinariskillä tarkoitetaan korkojen ja markkinahintojen 

muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja omiin varoihin. 

Kaupankäyntitoiminnassa korkojen muutos aiheuttaa markkina-

riskin toteutumisen arvopapereiden markkina-arvon muutok-

sena. Osakeriskillä tarkoitetaan mm. julkisesti noteerattavien 

osakkeiden ja rahasto-osuuksien kurssimuutosten aiheuttamaa 

tulosvaikutusta.

Taloudellista raportointia koskevissa säännöksissä 
 tapah tuvien muutosten (esim. IFRS 9) aiheuttama riski. 
On mahdollista, että kirjaustavan muutoksen vuoksi arvon-

alentumistappioiden määrä kasvaa IFRS 9 -standardin käyttöön-

oton myötä. IFRS 9 -standardia on noudatettava 1.1.2018 alkaen 

tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla.

Takauksen tai muun vakuuden puuttuminen sekä liikkeeseen-
laskijan muita velkojia huonompi etuoikeus liikkeeseen-
laskijan varoihin tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää sijoit-

tamansa pääoman osittain tai kokonaan, jos liikkeeseenlaskijan 

taloudellinen tila heikkenee tai se tulee maksukyvyttömäksi. 

Tuotto ja takaisinmaksu. Jos debentuurilaina lasketaan liikkee-

seen ylikurssiin, se pienentää sijoituksen efektiivistä tuottoa.

Kriisinratkaisusääntelyn mukaisessa kriisinhallintamenettelyssä 

sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai 

osittain.

Ohessa on lyhyesti kuvattu pankin toiminnan suurimmat riskit.

Ohessa on lyhyesti kuvattu debentuurilainaan liittyvät riskit.



Oma Säästöpankki Oyj

Valtakatu 32, 53100 Lappeenranta

p. 020 764 0600, omasp@omasp.fi 

y-tunnus 2231936-2

Puhelujen hinnat: lankapuhelimesta 0,0835 euroa/puh. + 0,0702 euroa/min., 
matkapuhelimesta 0,0835 euroa/puh. + 0,1717 euroa/min.

omasp.fi

Tietoja liikkeeseen laskijasta

Oma Säästöpankki Oyj on Suomessa perustettu 

julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Seinäjoki ja 

johon  sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Osakeyhtiö-

muotoisen pankin omistavat paikalliset säästöpankki-

säätiöt ja osuuskunnat.

Oma Säästöpankki toimii Etelä-Karjalan, Etelä- 

Pohjanmaan, Etelä-Savon, Hämeen, Kymenlaakson, 

Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan ja Satakunnan alueilla. 

Pankilla on 35 konttoria.

Oma Säästöpankki harjoittaa vähittäispankkitoimintaa ja 

tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja, joista 

osa on pankin yhteistyökumppaneiden tuottamia.

Lisätietoja

Oma Säästöpankin Debentuurilainan täydelliset lainaehdot 

sekä kuvaus liikkeeseenlaskijasta ja riskitekijöistä on 

Debentuurilainan tarjousesitteessä, joka löytyy osoitteesta: 

www.omasp.fi/Debentuurilaina

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö

Hauhon Säästöpankkisäätiö

Kuortaneen Säästöpankkisäätiö

Parkanon Säästöpankkisäätiö

Rengon Säästöpankkisäätiö

Suodenniemen Säästöpankkisäätiö

Töysän Säästöpankkisäätiö

Joroisten Oma Osuuskunta

Pyhäselän Oma Osuuskunta


