DATUM 29 APRIL 2019

Tillägg av den 29 april 2019 till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program
för utgivning av Medium Term Notes.
Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) (organisationsnummer 5164019738) (”Skandiabanken”) program för utgivning av Medium Term Notes, vilket har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen den 6 mars 2019 (FI Dnr 19-2473) (”Grundprospektet”).
Detta tillägg har upprättats enligt 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument samt
godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 29 april 2019 (FI Dnr 19-9030) och offentliggjorts
på Skandiabankens hemsida samma dag.
Tillägget ska läsas tillsammans med och utgöra en del av Grundprospektet samt andra tillägg till
Grundprospektet.
Tillägget har upprättats med anledning av att Skandiabanken den 18 april 2019 publicerat sin
delårsrapport januari-mars 2019, vilket föranleder förändringar i Grundprospektets avsnitt ”Handlingar
införlivade genom hänvisning”. Det har därtill skett förändringar i ledningens sammansättning vilket
föranleder förändringar i Grundprospektets avsnitt ”Förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan”.
Delårsrapporten finns att tillgå på www.skandia.se.
Allmän information
Rätt att återkalla en anmälan om eller på annat sätt samtycke till köp eller teckning av överlåtbara
värdepapper med anledning av offentliggörandet av detta tillägg, i enlighet med de förutsättningar
som anges i 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska göras inom två (2)
arbetsdagar från offentliggörandet. Sista dag för återkallelse är därmed den 2 maj 2019.
Delårsrapport januari-mars 2019
Delårsrapporten föranleder följande kompletteringar och förändringar i Grundprospektet:
1. ”Handlingar införlivade genom hänvisning” andra stycket på sidan 38, kompletteras med följande:
•

Skandiabankens delårsrapport januari-mars 2019 införlivas i sin helhet.

Förändringar i ledningens sammansättning
Tabellen på sidan 35 under rubriken ”Ledning” ska ersättas med följande tabell.
Namn

Befattning

Johanna Cerwall

VD

Kristina Tånneryd

Chef Produkt

Johan Bauhn

Chef Försäljning och Kundservice

Christofer Zetterquist

Chief Financial Officer

Lisa Lindholm

Chief Operation Officer

Björn Viman

tf Riskchef

Stian Frøiland

Chief Compliance Officer

Tabellen på sidorna 35-36 under rubriken ”Kontrollorgan” ska ersättas med följande tabell.
Namn

Befattning

Annika Rörborn

Chef Internrevision (anställd i Skandia Liv)

Björn Viman

tf Riskchef

Stian Frøiland

Chief Compliance Officer

