D ATUM 31 JANUARI 2014
Tillägg av den 31 januari 2014 till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ)
program för utgivning av Medium Term Notes.
Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) (organisationsnummer 5164019738) (”Skandiabanken”), vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 11 december
2013 (FI Dnr 13-13077) program för utgivning av Medium Term Notes (”Grundprospektet”).
Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 5 februari 2014 (FI Dnr 14-1593) i
enlighet med 2 kap. 34§ lag (1991:980) om handel med finansiella instrument samt offentliggjorts på
Skandiabankens hemsida den 5 februari 2014.
Detta tillägg skall läsas tillsammans med och utgöra en del av grundprospektet av den 11 december
2013.
Tillägget har upprättats i samband med att Skandiabanken får ett kapitaltillskott om 256 miljoner
kronor, som tillsammans med ett koncernbidrag från moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Skandia
(publ) (organisationsnummer 502017-3083) om 147 miljoner kronor, innebär en kapitalinjektion om
403 miljoner kronor. En kopia på pressmeddelandet återfinns på följande sidor.
Rätt i enlighet med 2 kap. 34§ lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att återkalla
anmälan, samtycke till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper med anledning av publiceringen
av detta tillägg ska utnyttjas senast två (2) arbetsdagar från publiceringen, sista dag för återkallelse är
därmed den 7 februari 2014.
Följande delar av grundprospektet skall ersättas i enlighet med detta tilläggsprospekt:
Väsentliga förändringar i Skandiabankens finansiella ställning, sid 46
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Skandiabanken Aktiebolag (publ) får kapitalinjektion på 403 miljoner kronor
Skandiabanken Aktiebolag (publ), Skandias bankverksamhet i Sverige och Norge, får idag den 31
januari ett kapitaltillskott om 256 miljoner kronor, som tillsammans med ett koncernbidrag om 147
miljoner kronor, innebär en kapitalinjektion om 403 miljoner kronor från moderbolaget
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Detta gör att kapitaltäckningsgraden stiger till 14,0
procent, beräknat utifrån kapitaltäckningen per 31 december justerat för tillskottet.
Anledningen till kapitaltillskottet är att bankens utlåning, tack vare ökad kundnöjdhet och allt
populärare bolån, växer i enlighet med Skandiakoncernens långsiktiga plan att banken ska fördubblas
i storlek mellan år 2013 och år 2018. En naturlig del av den ambitiösa tillväxtplanen är, som
kommunicerades i november 2013, vissa kapitaltillskott. Efter dagens kapitalinjektion och med
planerad tillväxttakt finns nu inget behov för ytterligare tillskott, men detta kan komma att
omvärderas ifall tillväxten utvecklas över förväntan eller utvecklingen i övrigt förändras. Bankens
interna kapitaltäckningskrav uppgår idag till 11,5 procent.
Om strukturen i Skandiakoncernen
Skandiabanken Aktiebolag ägs av Försäkringsaktiebolaget Skandia, vilket i sin tur ägs av
Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt. Det senare är moderbolag i den kundstyrda koncernen
Skandia.
För ytterligare information:
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39
Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press

Väsentliga förändringar i Skandiabankens finansiella ställning, sid 46
Sedan den senaste publiceringen av reviderad finansiell information har det inte skett någon negativ
väsentlig förändring som påverkat Skandiabankens finansiella ställning eller dess framtidsutsikter.
Skandiabanken fick den 29 november ett kapitaltillskott från sin ägare om 300 miljoner kronor. Detta
ökar kapitaltäckningsgraden till 13,2 procent, beräknat utifrån kapitaltäckningen per 31 oktober
justerat för tillskottet.
Skandiabanken fick den 31 januari ett kapitaltillskott från sin ägare om 256 miljoner kronor, som
tillsammans med ett koncernbidrag om 147 miljoner kronor, innebär en kapitalinjektion om 403
miljoner kronor. Detta ökar kapitaltäckningsgraden till 14,0 procent, beräknat utifrån kapitaltäckningen
per 31 december justerat för tillskottet.
Utöver detta har det inte inträffat några väsentliga förändringar i Skandiabankens finansiella ställning
efter offentliggörandet av Skandiabankens senaste delårsrapport (delårsrapport januari-september
2013).

