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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 14 december 2012 (diarienr. 12-12215) (”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 23 maj 2013 (diarienr. 13-
5292). Tillägget har publicerats på www.ikanobank.se den 23 maj 2013. 
 
Detta tillägg är en del av Grundprospektet och skall läsas tillsammans med Grundprospektet och 
eventuella tilläggsprospekt. 
 
Detta tillägg upprättas med anledning av att: 
 
- Ikano Bank härmed uppdaterar avsnittet ”Handlingar införlivade genom hänvisning” på sidan 

38 i Grundprospektet genom att Ikano Banks publicerade årsredovisning för räkenskapsåret 
1 januari – 31 december 2012 (”Årsredovisning 2012”) införlivas genom hänvisning i 
Grundprospektet. Årsredovisning 2012 innehåller resultaträkning på sidan 18, balansräkning på 
sidan 19, kassaflödesanalys på sidan 21, beskrivning av bokföringsprinciperna på sidorna 22-29 
och förvaltningsberättelse på sidorna 13-17. Årsredovisning 2012 finns tillgänglig för 
inspektion i enlighet med informationen angiven under rubriken ”Handlingar som hålls 
tillgängliga för inspektion” på sidan 39 i Grundprospektet; och 

 
- Ikano Bank härmed uppdaterar beskrivningen av Ikano Bank under rubriken ”Information om 

Ikano Bank” på sidan 31 i Grundprospektet genom följande stycke. 
 

Förvärv av kreditverksamhet 
Ikano Bank har den 30 april 2013 förvärvat systerbolagets, Ikano Financial Services Ltd., 
kreditverksamhet. I och med förvärvet tar Ikano Bank klivet in på den brittiska marknaden. I 
köpet ingår en kredit- och låneportfölj till ett värde av omkring 250 miljoner brittiska pund. 
Både Ikano Bank och Ikano Financial Services Ltd. ingår i Ikano S.A.-koncernens affärsområde 
Finance. Ikano Bank sysselsätter idag ca 480 anställda, varav 360 i Sverige. Ikano Financial 
Services Ltd. grundades 1994 i Nottingham och hade vid förvärvet ca 200 anställda. Ikano 
Financial Services Ltd. erbjuder idag olika finansieringslösningar till detaljhandelskedjor i 
Storbritannien. 

 
Rätt att återkalla anmälan, samtycke till köp eller liknande med anledning av publiceringen av detta 
tillägg ska utnyttjas senast två dagar från publicering. Sista dag för återkallelse är därmed den 25 maj 
2013. 


