Detta tilläggsprospekt är daterat och godkänt den 31 maj 2016.

Tillägg till Grundprospekt
avseende
Medium Term Note-program
om 1,5 miljarder svenska kronor
eller motvärdet därav i euro
Tillägg till Ikano Bank AB:s (publ) (”Ikano Bank”) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av
Finansinspektionen den 21 december 2015 (diarienr. 15-16703) (”Grundprospektet”).
Detta tillägg har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lag (1991:980) om handel med finansiella
instrument och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 31 maj 2016 (diarienr 16-8037)
Tillägget har publicerats på www.ikanobank.se den 31 maj 2016.
Detta tillägg är en del av Grundprospektet och skall läsas tillsammans med Grundprospektet och
eventuella tilläggsprospekt.
ÄNDRINGAR TILL GRUNDPROSPEKTET
Årsredovisning för 2015
Ikano Bank publicerade sin årsredovisning den 29 April 2016 för räkenskapsåret 1 januari – 31
december 2015 (”Årsredovisning 2015”) och vill därmed, med detta tillägg, göra uppdateringar i
Grundprospektets avsnitt ”Handlingar införlivade genom hänvisning” på sidorna 43-44 i
Grundprospektet. Årsredovisning 2015 innehåller resultaträkning på sidan 25, balansräkning på sidan
26, kassaflödesanalys på sidan 28, beskrivning av bokföringsprinciperna på sidorna 29-36 och
förvaltningsberättelse på sidorna 20-24. Årsredovisning 2015 återfinns i elektroniskt format på Ikano
Banks hemsida http://www.ikanobank.se.
Styrelse
Vid Ikano Banks årsstämma 27 April 2016 omvaldes alla styrelseledamöter utom Steen Helles. Till nya
ledamöter i styrelsen valdes Lars Thorsén och Jean Champagne och därmed uppdateras, med detta
tillägg, avsnittet ”Förvaltning, lednings- och kontrollorgan” på sidorna 36-40 i Grundprospektet.
Nya styrelseledamöter
Lars Thorsén
Född: 1965
Styrelseledamot och Group CEO Ikano S.A.
Bakgrund: Olika ledande befattningar inom IKEA. Shop Direct Group (Managing Director Asia och
Pacific & Global Sourcing Director), RT Sourcing Asia Ltd (President och COO).
Jean Champagne
Född: 1966
Styrelseledamot och Head of Group HR Ikano S.A.
Bakgrund: Olika ledande HR befattningar inom IKEA.
Årsredovisning 2015 finns tillgänglig för inspektion i enlighet med informationen angiven under
rubriken ”Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion” på sidan 46 i Grundprospektet.

