DATUM 26 FEBRUARI 2018

Tillägg av den 26 februari 2019 till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ)
program för utgivning av säkerställda obligationer.
Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) (organisationsnummer 5164019738) (”Skandiabanken”) program för utgivning av säkerställda obligationer, vilket har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen den 18 januari 2016 (FI Dnr 15-16764) (”Grundprospektet”).
Detta tillägg har upprättats enligt 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument samt
godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 26 februari 2019 (FI Dnr 19-3902) 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 15 februari 2019 publicerat sin
bokslutskommuniké för 2018, vilket föranleder förändringar i Grundprospektets avsnitt ”Handlingar
införlivade genom hänvisning” och ”Handlingar tillgängliga för inspektion”. Det har därtill under det
första kvartalet 2019 skett förändringar i ledningens sammansättning vilket föranleder förändringar i
Grundprospektets avsnitt ”Förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan”. I november 2018 bekräftades
Skandiabankens kreditbetyg för lång- och kortfristiga insättningar vilket föranleder förändringar i
Grundprospektets avsnitt ”Översikt av Programmet” och ”Sammanfattande beskrivning av
verksamheten”.
Bokslutskommunikén 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 28 februari 2019.
Bokslutskommuniké för 2018
Bokslutskommunikén föranleder följande kompletteringar och förändringar i Grundprospektet:
1. ”Handlingar införlivade genom hänvisning” första stycket på sidan 37 kompletteras med följande:
•

Skandiabankens bokslutskommuniké 2018 (ej reviderad eller översiktligt granskad)
inklusive upprättad handling med information om alternativa nyckeltal i enlighet med
ESMA:s riktlinjer (2015/1415) (”Alternativa Nyckeltal Bokslutskommuniké 2018”).

2. ”Handlingar införlivade genom hänvisning” andra stycket på sidan 37, kompletteras med följande:
•

Skandiabankens bokslutskommuniké 2018
Resultaträkning
sid 8-10
Balansräkning
sid 11
Förändringar i eget kapital
sid 12
Kassaflödesanalys
sid 13
Redovisningsprinciper och noter
sid 14-25

3. ”Handlingar tillgängliga för inspektion” på sidan 38 kompletteras med följande information:
•

Skandiabankens bokslutskommuniké 2018 inklusive upprättad handling ”Alternativa
Nyckeltal Bokslutskommuniké 2018”

Förändringar i ledningens sammansättning
Tabellen på sidan 33 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

Chefsjurist

Lisbeth Alainentalo

Riskchef

Stian Frøiland

Chief Compliance Officer

Kreditbetyg
Informationen i första och andra styckena på sidan 5 under rubriken ”Kreditbetyg” och i första stycket
på sidan 31 under rubriken ”Kreditvärdering” ska ersättas med följande information:
Skandiabanken har för sina lång- och kortfristiga insättningar (long-term and short-term deposits)
kreditbetygen A2/P-1 från kreditvärderingsinstitutet Moody’s Investors Service vilket senast
bekräftades den 19 november 2018.

Tabellerna på sidan 31 under rubriken ”Kreditvärdering” ska ersättas med följande tabell:
Moody’s ratingskala
Long-term
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa
Ca
C

Short-term

P-1

P-1/P-2
P-2
P-2/P-3
P-3

Not prime

