TÄYDENNYS 1/19.2.2014 NOOA SÄÄSTÖPANKKI OY:N ARVOPAPERIEN LIIKKEESEENLASKUA KOSKEVAN ESITTEEN 29.1.2014 PÄIVÄTTYYN REKISTERÖINTIASIAKIRJAAN
Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys Nooa Säästöpankki Oy:n arvopaperien liikkeeseenlaskua koskevan
esitteen 29.1.2014 päivättyyn rekisteröintiasiakirjaan ("Rekisteröintiasiakirja"). Täydennys on laadittu Nooa
Säästöpankki Oy:n julkaistua lehdistötiedotteen 14. helmikuuta 2014 ("Lehdistötiedote"). Lehdistötiedote
sisältää avainlukuja Nooa Säästöpankin vuoden 2013 tilinpäätöksestä. Lehdistötiedotteella julkaistut tiedot
ovat tilintarkastamattomia.

Täydennyksellä tehdään seuraavat muutokset Rekisteröintiasiakirjaan:
1. Kohdan 5.3 loppuun lisätään seuraava täydennys:
TÄYDENNYS KOHTAAN 5.3:
Kohdan 5.3 ("Viimeaikainen kehitys ja tulevaisuudennäkymät") loppuun sivulla 19 lisätään uutta tietoa seuraavasti:
"Kehitysnäkymät vuonna 2014
Korkojen merkittävä nousu näyttää siirtyvän vuosi vuodelta, mikä helpottaa asuntolaina-asiakkaiden
tilannetta – erityisesti silloin, jos työllisyystilanne heikkenee. Näin ollen asuntojen hintataso pääkaupunkiseudulla pysynee vuonna 2014 kutakuinkin nykyisellä tasollaan, eikä pankki usko asiakkaiden
talousvaikeuksien lisääntyvän merkittävästi nykyisestä.
Yhdessä 24 muun suomalaisen Säästöpankin kanssa Nooa Säästöpankki kertoi vuoden 2014 alussa
olevansa mukana tiivistämässä Säästöpankkiryhmää entistä kilpailukykyisemmäksi. Nooa Säästöpankin näkökulmasta kyse on aiempaa edullisemman jälleenrahoituksen hankkimisesta asuntolainaasiakkaille ja mahdollisuuksista haastaa suurempia kilpailijoita entistä voimakkaammin.
Pankin liiketoiminnan kannalta poikkeuksellisen matala korkotaso rasittaa korkokatetta, mutta pankki on pitkäjänteisesti suojannut tasettaan pitkäänkin jatkuvan matalien korkojen jakson varalta.
Vaikka kilpailukentälle on tullut uusia toimijoita, suurten pankkien kustannusjahti etäännyttää niitä
asiakkaistaan. Panostamalla henkilökohtaiseen asiantuntijapalveluun Nooa Säästöpankki haluaa kasvattaa niiden asiakkaiden määrää, jotka pitävät sitä pääpankkinaan."
Yllä olevat tulevaisuuden näkymät on julkaistu Nooa Säästöpankki Oy:n lehdistötiedotteessa 14.
helmikuuta 2014.
2. Nooa Säästöpankki Oy:n 14.2.2014 julkaisema Lehdistötiedote lisätään Rekisteröintiasiakirjan kohtaan 6 ("Nähtävillä olevat asiakirjat") ja kohtaan 7 ("Luettelo esitteeseen viittaamalla sisällytetyistä
asiakirjoista") sivulla 21. Lehdistötiedotteella julkaistut tiedot vuoden 2013 tilinpäätöksestä ovat ti-

lintarkastamattomia. Nooa Säästöpankki Oy julkaisee vuoden 2013 tilintarkastetun tilinpäätöksen
14.3.2014.
Lehdistötiedote on nähtävillä arkisin klo 10 - 16.00 Nooa Säästöpankki Oy:n lasipalatsin konttorissa
osoitteessa Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki. Lisäksi se on saatavissa Nooa Säästöpankki
Oy:n konttoreista sekä osoitteesta www.säästöpankki.fi/sijoitusobligaatio.

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä Rekisteröintiasiakirjan kanssa sekä soveltuvin osin kunkin liikkeeseenlaskun yhteydessä, jossa Rekisteröintiasiakirja muodostaa esitteen yhdessä arvopaperiliitteen ja tiivistelmän
kanssa.
Ne sijoittajat, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään arvopapereita Säästöpankki Sijoitusobligaatio Suomi
lainakohtaisten ehtojen mukaisesti ennen esitteen täydennyksen julkistamista 19.2.2014, voivat peruuttaa
merkintänsä kahden pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Ohjeet merkinnän perumisesta
ovat saatavana näiden kahden pankkipäivän aikana merkintäpaikoista.

