DATUM 7 AUGUSTI 2017

Tillägg av den 7 augusti 2017 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 18 januari 2017 (FI Dnr 16-19180) (”Grundprospektet”).
Detta tillägg har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella
instrument samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 7 augusti 2017 (FI Dnr 1712277) 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 20 juli 2017 publicerat sin
delårsrapport januari till juni 2017 vilket föranleder förändringar i Grundprospektets avsnitt
”Handlingar införlivade genom hänvisning” samt förändringar i utsikterna på bankens långsiktiga
kreditbetyg till stabila från tidigare negativa vilket föranleder justering av i Grundprospektets avsnitt
”Översikt av Programmet”.
Delårsrapporten finns att tillgå på www.skandia.se.
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 9 augusti 2017.
Grundprospektets avsnitt ”Handlingar införlivade genom hänvisning”, sid 40, kompletteras med
följande information
I Grundprospektet ingår följande handlingar som införlivas genom hänvisning. Om viss handling inte
införlivas i sin helhet har sidor som inte uttryckligen hänvisas till inte inkluderats genom hänvisning
antingen för att de inte är relevanta för en investerare i MTN eller för att motsvarande information
ges på annan plats i detta Grundprospekt. Handlingarna har tidigare offentliggjorts och ingivits till
Finansinspektionen.


Skandiabankens delårsrapport januari-juni 2017 (ej reviderad eller översiktligt granskad)
inklusive upprättad handling om information om alternativa nyckeltal i enlighet med ESMA:s
riktlinjer (2015/1415) (”Alternativa nyckeltal januari-juni 2017”)

Nedanstående förteckning anger sidhänvisningar till olika delar i de handlingar som införlivas genom
hänvisning:


Skandiabankens delårsrapport januari-juni 2017 införlivas i sin helhet inklusive upprättad
handling Alternativa Nyckeltal januari-juni 2017

Översikt av Programmet
Med anledning av ändringen av Skandiabankens långsiktiga kreditbetyg till stabila från tidigare
negativa ska nedan information ersätta informationen om kreditbetyg under rubriken ”Kreditbetyg”
på sid 11 under avsnittet ”Översikt av Programmet” i Grundprospektet:


Skandiabanken har erhållit följande kreditbetyg den 17 maj 2017:
Kreditvärderingsinstitut:
Moody’s Investors Service

Kreditbetyg:
A2(stabil utsikt)/P-1

