D ATUM 4 D ECEMBER 2013
Tillägg av den 4 december 2013 till grundprospekt avseende Skandiabanken AB (PUBL) program
för utgivning av säkerställda obligationer.
Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) (organisationsnummer 5164019738) (”Skandiabanken”), vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 11 september
2013 (diarienr 13-9093) program för utgivning av säkerställda obligationer (”Grundprospektet”).
Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 4 december 2013 (diarienr 1313467) i enlighet med 2 kap. 34§ lag (1991:980) om handel med finansiella instrument samt
offentliggjorts på Skandiabankens hemsida den 4 december 2013.
Detta tillägg skall läsas tillsammans med och utgöra en del av grundprospektet av den 11 september
2013.
Tillägget har upprättats i samband med att moderbolaget Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
(organisationsnummer 502017-3083) lämnar kapitaltillskott till Skandiabanken om 300 mkr den 29
november. 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 6 december 2013.

Pressmeddelande
29 november 2013

Skandiabanken får kapitalinjektion på 300 miljoner kronor
Skandiabanken, Skandias bankverksamhet i Sverige och Norge, får idag den 29 november ett
kapitaltillskott från sin ägare på 300 miljoner kronor. Detta gör att kapitaltäckningsgraden stiger till
13,2 procent, beräknat utifrån kapitaltäckningen per 31 oktober justerat för tillskottet.
Anledningen till kapitaltillskottet är att bankens utlåning, tack vare ökad kundnöjdhet och allt
populärare bolån, växer i enlighet med den långsiktiga planen att banken ska fördubblas i storlek
mellan år 2013 och år 2018. Förutsatt att tillväxten fortsätter utvecklas positivt planerar Skandia att
genomföra ytterligare kapitaltillskott i den takt som behövs för att upprätthålla bankens interna
kapitaltäckningskrav. Detta uppgår idag till 11,5 procent.
För ytterligare information:
Jonas Collet, presschef Skandia, 08-788 20 39
Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Pressrum/
Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala
bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen. Det innebär att Skandia har en lång, stolt
tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Idag är vi en ledande nordisk leverantör av
lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi har 2,2 miljoner kunder i Sverige, Norge och
Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 440 miljarder kronor och 2 300 anställda.
Skandia kommer att ombildas till ett rent ömsesidigt bolag. Vi blir en av Nordens största, oberoende och kundägda
bank- och försäkringskoncerner. Läs mer på www.skandia.se
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