6 NOVEMBER 2017
Tillägg av den 6 november 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 enligt 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella instrument samt
godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 6 november 2017 (FI Dnr 17-17679) 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 24 oktober 2017 publicerade sin
delårsrapport för januari till september 2017 vilket föranleder förändringar i Grundprospektets avsnitt
”Handlingar införlivade genom hänvisning”. Därtill har det under det tredje kvartalet 2017 skett
förändringar i styrelsens och ledningens sammansättning vilket föranleder ändring i Grundprospektets
avsnitt ”Beskrivning av Skandiabanken Aktiebolag (publ)”.
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 8 november 2017.
Avsnittet ”Beskrivning av Skandiabanken Aktiebolag (publ)”
Grundprospektets avsnitt om styrelsen på sid 35-36 kompletteras med följande information med
anledning av ändringar i styrelsens sammansättning. Information om styrelsesuppleanter utökas och
förs in i tabellen med information om styrelseledamöter.
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2017

I Grundprospektets avsnitt om ledningen på sid 36 ska nuvarande tabell med information om
ledningen ersättas med följande tabell med anledning av ändringar i ledningen.
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Avsnittet ”Handlingar införlivade genom hänvisning”
Grundprospektets avsnitt om handlingar införlivade genom hänvisning, första stycket på sid 40,
kompletteras med en punkt med information om Skandiabankens delårsrapport januari-september
2017.
• Skandiabankens delårsrapport januari-september 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-september 2017”)
Grundprospektets avsnitt om handlingar införlivade genom hänvisning, andra stycket på sid 40,
kompletteras med en punkt med information om Skandiabankens delårsrapport januari-september
2017.
• Skandiabankens delårsrapport januari-september 2017 införlivas i sin helhet inklusive
upprättad handling Alternativa Nyckeltal januari-september 2017
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