
 

 

Detta tilläggsprospekt är daterat och godkänt den 8 oktober 2021. 
 
 

 
 

Tillägg till Grundprospekt 
avseende 

Medium Term Note-program 
om 10 miljarder svenska kronor 

eller motvärdet därav i euro 
 
 
Tilläggsprospekt till Ikano Bank AB:s (publ) (”Ikano Bank”) grundprospekt, vilket godkänts och 
registrerats av Finansinspektionen den 5 maj 2021 (diarienr Dnr 21-9478) (”Grundprospektet”). 
 
Detta tilläggsprospekt har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017 och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen 
den 8 oktober 2021 (diarienr Dnr 21-25049). Detta tilläggsprospekt är en del av Grundprospektet och 
ska läsas tillsammans med Grundprospektet och eventuella tilläggsprospekt. Detta tilläggsprospekt har 
offentliggjorts på Ikano Bank:s hemsida www.ikanobank.se den 8 oktober 2021 (utöver de införlivade 
handlingarna utgör informationen på hemsidan inte en del av detta tilläggsprospekt eller 
Grundprospektet och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen). 
 
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Ikano Bank den 27 augusti 2021 publicerade sin 
delårsrapport för första halvåret 2021 (”Delårsraport 2021”). Sedan Grundprospektets godkännande och 
registrering har också vissa ändringar skett i sammansättningen av Bankens verkställande ledning och 
styrelse, varför uppräkningen i Grundprospektet av medlemmarna i Bankens verkställande ledning och 
styrelse utgår och ersätts med en ny lydelse enligt punkten (iii) nedan. Ett avtal om en riktad nyemission 
innehållande en ytterligare köpoption mellan Ikano Bank, Ikano S.A. och Ingka Investments B.V. har 
även erhålligt nödvändiga myndighetsgodkännanden, vilket föranleder ändring i beskrivningarna av 
Ikano Bank:s aktieägare enligt punkterna (ii) och (iv) nedan. 
 
Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta tilläggsprospekt föreligger inga utestående erbjudanden 
och någon rätt till återkallelse föreligger således inte. 
 
ÄNDRINGAR TILL GRUNDPROSPEKTET 

(i) Avsnitten ”Handlingar införlivade genom hänvisning” och ”Handlingar som hålls tillgängliga 
för inspektion” 

Ikano Bank publicerade den 27 augusti 2021 Delårsrapport 2021 och vill därmed, med detta 
tilläggsprospekt, göra uppdateringar i Grundprospektets avsnitt ”Handlingar införlivade genom 
hänvisning” på sida 40 f. i Grundprospektet. Delårsrapport 2021 innehåller resultaträkning på sida 5, 
balansräkning på sida 6, förändring i eget kapital på sida 7, kassaflödesanalys på sida 7, beskrivning av 
redovisningsprinciperna på sida 8 och samtliga noter på sidorna 8-21. Delårsrapport 2021 har inte 
granskats av Ikano Banks revisorer. 
 
Delårsrapport 2021 återfinns i elektroniskt format på Ikano Banks hemsida: 
 
https://ikanobank.se/-/media/sweden/digitalstore/b2c/om-banken/ekonomisk-
information/delarsrapport/ikano_bank_ab_delarsrapport_2021-06_.pdf?la=sv-se 
 



 

 

Genom detta tilläggsprospekt införlivas ovan angivna delar av Delårsrapport 2021 i, och utgör en del 
av, Grundprospektets avsnitt ”Handlingar införlivade genom hänvisning” på sida 40 f. 
 
Delårsrapport 2021 inkluderas i uppräkningen av handlingar som finns tillgängliga för inspektion under 
rubriken ”Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion” på sida 41 i Grundprospektet. 
 
(ii) Avsnittet ”Organisationsstruktur och marknader” 

Texten i avsnittet ”Organisationsstruktur och marknader” på sida 34 i Grundprospektet utgår och ersätts 
med följande lydelse: 
 
”Banken ägs av Ikano S.A. och Ingka Investments B.V. som har säten i Luxemburg respektive 
Nederländerna. Utöver finansverksamhet (där Banken ingår) arbetar Ikano S.A.-koncernen med 
fastigheter, försäkringar, produktion och detaljhandel. Ingka Investments B.V. ingår i Ingka-koncernen, 
som utöver investeringsverksamhet driver IKEA-varuhus och internationell e-handel. Banken bedriver 
idag verksamhet i åtta (8) länder. Bankens internationella verksamhet bedrivs genom filialer belägna i 
Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen samt genom gränsöverskridande 
verksamhet i Österrike. Därutöver har Banken gränsöverskridande factoringverksamhet (fakturaköp och 
fakturabelåning) och leasingverksamhet i begränsad skala till ett mindre antal ytterligare länder.” 

(iii) Avsnittet ”Sammanfattning av Bankens verksamhet och produkter” 

Texten i sjätte stycket i avsnittet ”Sammanfattning av Bankens verksamhet och produkter” på sida 35 i 
Grundprospektet utgår och ersätts med följande lydelse: 
 
”Banken hade tidigare ett samarbete med SBAB Bank till vilket Banken förmedlade bolån på den 
svenska marknaden. Samarbetet upphörde emellertid under 2018 och Banken erbjuder per dagen för 
detta Grundprospekt inte bolån. Banken har emellertid tecknat avtal med Ålandsbanken, ICA Banken, 
Söderberg & Partners och Borgo angående etablering av ett gemensamt hypoteksbolag, i syfte att kunna 
erbjuda en komplett plattform av bolåneprodukter för konsumenter på den svenska bolånemarknaden. 
Det nya hypoteksbolaget har blivit beviljat tillstånd av Finansinspektionen enligt samma regelverk som 
övriga hypoteksbolag på den svenska marknaden.” 

(iv) Avsnittet ”Styrelsens arbetsformer” 

Texten i avsnittet ”Styrelsens arbetsformer” på sida 35 f i Grundprospektet utgår och ersätts med 
följande lydelse:  

”Styrelsens arbetsordning är upprättad enligt aktiebolagslagens krav. Arbetsordningen med bilagor är 
avsedd att utgöra ett komplement och stöd för tillämpningen av aktiebolagslagen och de övriga lagar, 
regelverk och rekommendationer som ska tillämpas inom Banken. Arbetsordningen ses över årligen, 
uppdateras och antas på nytt vid första styrelsesammanträdet efter ordinarie årsstämma och vid annat 
styrelsesammanträde om det behövs. 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Vid behov kallas till extra styrelsesammanträden. 
Vart och ett av styrelsens utskott bereder och utvärderar frågor inom sina respektive områden inför 
beslut i styrelsen men därutöver har styrelsen ingen intern arbetsfördelning. Utskotten har inte någon 
generell behörighet att fatta beslut på uppdrag av Bankens styrelse. 

Banken omfattas inte av Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) men styrelsen har likväl beslutat att 
tillämpa relevanta delar av Koden, framförallt sådana delar som reglerar hur styrelsearbetet ska bidra 
till styrning och kontroll av Bankens verksamhet. 

Styrelsen har inom sig inrättat följande fyra utskott. 

Revisions-, risk och regelefterlevnadsutskott (Audit, Risk and Compliance Committee) 

Syftet med Revisions-, Risk- och Regelefterlevnadsutskottet är att bistå styrelsen i dess styrning av och 
ansvar för extern redovisning, finansiell rapportering, intern och extern revision samt skatte- och 



 

 

momsfrågor. Utskottet ska även bistå styrelsen i dess styrning och ansvar för risk- och kapitalfrågor 
samt regelefterlevnad. 

HR- och ersättningsutskott (People and Remuneration Committee) 

Syftet med HR- och ersättningsutskottet är att genomföra en oberoende granskning av Bankens HR-
frågor och ersättningspolicy samt att förbereda styrelsens beslut bland annat avseende ersättning till 
den verkställande ledningen, rörlig ersättning, åtgärder för uppföljning av tillämpningen av Bankens 
ersättningspolicy och andra viktiga frågor som rör ersättning. 

Digital-, Business- och transformationsutskott (Digital, Business and Transformation 
Committee) 

Syftet med Digital-, Business- och tranformationsutskottet är att bistå styrelsen i bland annat frågor 
kring bolagsstyrning i samband med transformationen och digitaliseringen av banken samt IT och IT-
relaterade risker. 

Hållbarhetsutskott (Sustainability Committee) 

Syftet med Hållbarhetsutskottet är att assistera styrelsen vid fullgörandet av dess bolagsstyrningsansvar 
i samband med hållbarhetsfrågor.” 

(v) Avsnittet ”Förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan” 

Verkställande ledning 

Uppräkningen av medlemmarna i Bankens verkställande ledning på sida 36 i Grundprospektet utgår 
och ersätts med följande lydelse: 
 

Namn  Befattning och andra väsentliga uppdrag 
Henrik Eklund VD 
   

Andra väsentliga uppdrag: - 
 
Selma Edstrand Chief Financial Officer (interim) 
 

Andra väsentliga uppdrag: - 
 
Teresia Palm Chief People and Communication Officer 
 
 Andra väsentliga uppdrag: - 
 
Anna Werntoft Chief Transformation Officer 
 
 Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Minc AB. 
 
Johan Bjurup  Chief Digital Officer 
 

Andra väsentliga uppdrag: - 
 

Dan Hedgate  Chief Operations Officer  
 

Andra väsentliga uppdrag: - 
 
Anna Wanby  Chief Legal Officer 
 

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledmot i Borgo AB.  
 



 

 

Jessica Svantesson Chief Commercial Officer 
 

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Ikano Insight Ltd och Ikano 
Bank LLC 

 
Petter Brandt  Chief Risk Officer  
 

Andra väsentliga uppdrag: - 
 
Anna Idorn   Chief Compliance Officer 
 
  Andra väsentliga uppdrag: - 
Styrelse 
 
Uppräkningen av medlemmarna i Bankens styrelse på sida 37 i Grundprospektet utgår och ersätts med 
följande lydelse: 
 
Styrelseledamöter 
Bankens styrelse består av följande ledamöter. 
Mats Håkansson  
Styrelseordförande sedan 2013. 
Styrelseledamot sedan 2009. 
Medlem i styrelsens Revisions-, risk och regelefterlevnadsutskott. 
Medlem i styrelsens Digital-, Business- och transformationsutskott. 
Andra väsentliga uppdrag: Vice VD Ikano S.A. och styrelseledamot i olika dotterbolag inom Ikano 
S.A.-koncernen. 

Diederick van Thiel 
Styrelseledamot sedan 2014. 
Ordförande i styrelsens Hållbarhetsutskott.  
Medlem i styrelsens Digital-, Business- och transformationsutskott. 

Andra väsentliga uppdrag: VD för AdviceRobo och Ecology B.V. 

Heather Jackson  
Styrelseledamot sedan 2014. 
Ordförande i styrelsens HR- och ersättningsutskott. 
Ordförande i styrelsens Digital-, Business- och transformationsutskott. 

Andra väsentliga uppdrag: Grundare och VD för Actinista 2016 Ltd, non-executive director för JD 
Sports and Fashion plc, non executive director för Skipton Building Society. 
Lars Thorsén 
Styrelseledamot sedan 2016.  
Medlem i styrelsens Hållbarhetsutskott. 

Andra väsentliga uppdrag: Group CEO Ikano S.A., styrelseuppdrag i olika dotterbolag inom Ikano 
S.A.-koncernen. 
Yohann Adolphe 
Styrelseledamot sedan 2018. 
Medlem i styrelsens Revisions-, risk och regelefterlevnadsutskott. 

Andra väsentliga uppdrag: Group CFO Ikano S.A. Styrelseledamot i olika dotterbolag inom Ikano S.A. 
koncernen. 
Lars Ljungälv 
Styrelseledamot sedan 2019. 
Medlem i styrelsens HR- och ersättningsutskott. 



 

 

Andra väsentliga uppdrag: VD och koncernchef för Bergendahl & Son AB, styrelseledamot i olika 
dotterbolag inom Bergendahlsgruppen, suppleant i styrelsen i Fano AB, styrelseledamot i Malmö FF, 
styrelseledamot i Byggmax Group AB, styrelseledamot i Annehemn Fastigheter AB. 

Viveka Strangert 
Styrelseledamot sedan 2019. 
Ordförande i styrelsens Revisions-, risk och regelefterlevnadsutskott. 
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i VCG Investment Management AB, VD i Viveka Strangert 
Consulting AB, styrelseordförande i Loomis Digital Solutions AB och Loomis Sverige AB. 

Krister Mattsson 
Styrelseledamot sedan 2021. 
Medlem i styrelsens revisions,- risk- och regelefterlevnadsutskottet. 
Andra väsentliga uppdrag: VD för Ingka Investments. Medlem av group management, Ingka Group 
samt styrelseuppdrag i olika bolag inom Ingka Group. 

Mikael Palmquist 
Styrelseledamot sedan 2021. 
Medlem i styrelsens Digital-, Business- och transformationsutskott. 
Andra väsentliga uppdrag: Deputy Retail Operations Manager för Ingka Group. Styrelseuppdrag i 
olika bolag inom Ingka Group. 

 

Aktiekapital och större aktieägare 

Texten i avsnittet ”Aktiekapital och större aktieägare” på sida 38 i Grundprospektet utgår och ersätts 
med följande lydelse: 
 

”Bankens aktiekapital uppgår per dagen för detta tilläggsprospekt till 154 892 676.104752 SEK fördelat 
på 19 616 antal aktier. Sedan en riktad nyemission genomfördes den 29 juni 2021 ägs 51 % av aktierna 
av Ikano S.A. och 49 % av aktierna av Ingka Investments B.V. Banken, Ikano S.A. och Ingka 
Investments B.V. har vidare ingått ett avtal innehållande en option för Ingka Investments B.V. att 
förvärva samtliga Ikano S.A.:s aktier vid ett senare tillfälle. Transaktionen har erhållit godkännande av 
både Finansinspektionen och berörda konkurrensmyndigheter.” 


